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Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete                        25/2011. sz. jegyzőkönyv 
 
 
 

25. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2011. október 21. napján 16,00 órakor megtartott Képviselő-testületi ülésen. 
 
 
Jelen vannak:  
                         Mezőfi Zoltán polgármester 
                         dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         dr. Katona Ernő alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Girasek Károly képviselő 
                         Majnik László képviselő 
                         Hegedűs Ferenc képviselő 
                         Hutter Jánosné jegyző 
                         Vargáné Fodor Rita pü. csop.vez.  
                         Lichtenberger Edit jkv.vezető 
 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, 
vendégeket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolom dr. Szájbely Ernő és Hegedűs Ferenc  
képviselő urat.  
A javaslatot a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az aljegyzői pályázatok elbírálása zárt ülés 
keretében kerül tárgyalásra. Plusz napirendként kéri a bizottság felvenni Megbízási 
szerződés aláírása a COMPUTERV GM Kft-vel, és az Egyeztető tárgyalás az 
ÉMÁSZ-szal című napirendet.  
 
A javaslatot jelenlévők 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ismertetem a napirendi javaslatot.  
 
A javaslatot a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta, és az 
alábbiak szerint tárgyalt. 
 

Napirend Előterjesztő 
1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Mezőfi Zoltán polgármester 
2./ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
     rendelet módosítása 

Jávorka János és Girasek  
Károly tanácsnok 

3./ 2012. évi adómértékek megállapítása Mezőfi Zoltán polgármester 
4./ Sírhelyek kitűzésére vonatkozó ajánlat és szerző- Mezőfi Zoltán polgármester 
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     dés tervezet 
5./ Bánk Község Önkormányzat kérelme honvédségi 
     szennyvíztisztítóra való rákötésre 

Mezőfi Zoltán polgármester 

6./ 2012. évi Belső Ellenőrzési Program és terv elfo- 
     gadása 

Mezőfi Zoltán polgármester 

7./ Bérlakás biztosítása Mezőfi Zoltán polgármester 
8./ Önkormányzati bérlakásra igény bejelentése Mezőfi Zoltán polgármester 
9./ Étkezési utalványokkal kapcsolatos megálla- 
     podás jóváhagyása 

Mezőfi Zoltán polgármester 

10./ Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása Mezőfi Zoltán polgármester 
11./ Kérelem óvónői álláshely betöltésére Gyurcsikné Fekete Magdol- 

na óvodavezető 
12./ Támogatási kérelmek Mezőfi Zoltán polgármester 
13./ Tartalékfeloldás Mezőfi Zoltán polgármester 
14./ Rendszer karbantartási szerződés jóváhagyása Mezőfi Zoltán polgármester 
15./ ÉMÁSZ szerződéskötés Járóbeteg Ellátó Köz- 
       pont közvilágítás bővítésére 

Mezőfi Zoltán polgármester 

16./ Ajánlatok kommunális gép beszerzésére Mezőfi Zoltán polgármester 
17./ 243/2011. (IX.30.) sz. kt. határozat módosítása Mezőfi Zoltán polgármester 
18./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak- 
       ban az önkormányzat érdekében végzett pol- 
       gármesteri munkáról 

Mezőfi Zoltán polgármester 

19./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok vég- 
       rehajtásáról  

Mezőfi Zoltán polgármester 

20./ Városüzemeltetési csoport beszámolója Hutter Jánosné jegyző 
21./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról Mezőfi Zoltán polgármester 
22./ Tájékoztató belső szabályzatokról Hutter Jánosné jegyző 
23./ Tájékoztató a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1114 sz. 
       pályázat keretén belül megvalósult fejlesztésről 

Mezőfi Zoltán polgármester 

24./  ÉMÁSZ egyeztető tárgyalás Mezőfi Zoltán polgármester 
25./ Megbízási Szerződés megkötése  
       (COMPUTERV GM Kft.)  

Mezőfi Zoltán polgármester 

26./ Egyebek  
  
Zárt ülés:  
1./ Aljegyzői pályázatok elbírálása  
2./ dr. Gáspárt Zoltán ügyvéd tájékoztatója  
 
 
                                         1./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
                                              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A PVB tárgyalta, felkérem elnök urat ismertesse a 
bizottság álláspontját.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk október 18-án, kedden 8 bizottsági tag 
jelenlétével határozatképes volt. A Képviselő-testület szeptember 30-i ülésén döntött 
a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról. A rendelet-tervezet tartalmazza a 
Képviselő-testület korábbi döntése alapján az eddig napirend előtti rendszeres 
tájékoztatóként szereplő polgármesteri tájékoztató és lejárt határidejű határozatok 
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végrehajtásáról szóló beszámoló napirendbe emelését is. Módosító javaslataink 
beépítésre kerültek. Felvetés hangzott el, hogy a jövőben az legyen a gyakorlat, 
hogy az előterjesztő az legyen, aki az előterjesztést készíti. 23. §-ba, ami a 
tárgyalások sorrendjét szabályozza, beépítésre került a – „beszámolók”. Ugyanebben 
a §-ban a (4) – ben lett szabályozva a maximum 10 perc hozzászólási lehetőség, ezt 
végül is 6 percben fogadta el a bizottság. A kiadott javaslat már ezt a 6 percet 
tartalmazza. A 2. §. foglalkozik a hivatal belső tagozódásával. Három csoportra 
történt a bontás. A bizottság javasolja az SZMSZ elfogadását.  
 
Girasek Károly képviselő: Javasoltam a sorrend cserét, d.) pontba került a 
„beszámolók”, a b.) pontba javasoltam pedig. Mi ennek az oka? Ammiatt javasoltam, 
hogy az intézmények dolgozóinak ne kelljen végig ülniük az ülést. 
 
Hutter Jánosné jegyző: Azért került oda a d.) pontba, mert a beszámolóknál csak 
tudomásul vétel van, érdemi döntéseket nemigen tartalmaznak. 
 
Girasek Károly képviselő: Fenntartom, hogy a b.) pontba kerüljenek a beszámolók. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosító javaslatot. 
Megállapítom, hogy a javaslatot, miszerint a b.) pontba kerül a „beszámoló”, a 
Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
Szavazásra teszem fel továbbá a rendelet-tervezetet.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
igen egyöntetű szavazattal a 20/2011. (X.21.) számú 
önkormányzati rendeletét Az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról megalkotta.  

 
 
                                               2./ A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
                                                    rendelet módosítása 
                                                    Előterjesztő: Jávorka János és Girasek Károly 
                                                                           tanácsnok 
 
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jávorka János és Girasek Károly tanácsnok úr 
nyújtott be módosítási javaslatot. A rendelet 7.§. (2) bek. utolsó mondata helyébe 
fogalmaznak meg módosító mondatot, ami így hangozna: Az urnafalba történő 
urnaelhelyezés esetén az urnafülke kiválasztása az eltemettetésről gondoskodó 
személy igénye szerint, a szabad helyek közül történik. Így nincs meghatározva, 
hogy milyen sorrendben kell az urnafülkéket kiadni, a szabad helyek közül szabadon 
lehet választani. Ennek előfeltétele, hogy az urnafülkék számozásra kerüljenek. Erre 
az intézkedés folyamatban van. Felmerült kérdésként, hogy miért nem lehet előre 
venni urnafülkét. Elhangzott, hogy nem lenne szerencsés előre megváltani az 
urnafülkéket, félreértésekre adhatna okot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosításokkal a rendelet-
tervezetet. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
igen egyöntetű szavazattal a 21/2011. (X.21.) sz. 
önkormányzati rendeletét a Temetőkről és a 
temetkezés rendjéről megalkotta. 
 
 

                                                     3./ 2012. évi adómértékek megállapítása 
                                                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A helyi adókról szóló törvény felhatalmazása alapján 
városunkban magánszemélyek kommunális adója, építményadó és helyi iparűzési 
adó került bevezetésre. Az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat 
gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 
igazodóan kell megállapítani. A Nemzetgazdasági Minisztérium minden évben 
tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságokat az adómaximumokról. 2012. évre 
vonatkozó adatok még nem állnak rendelkezésre. Az adómértékek 2012. évre 
várhatóan tovább növekednek az infláció változásával.  
 
A bizottsági ülésen rövid vita után az a döntés született, hogy újabb adónemek ne 
legyenek. Javasoljuk, hogy az adómértéken se változtasson a Képviselő-testület. 
Elhangzott, hogy a végrehajtó a kintlévőségek behajtásában már tudott eredményt 
felmutatni. A bizottság a határozati javaslat „A” változatát javasolja elfogadásra. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Kommunális adó 8.500 Ft, ezzel nem értek egyet. 200 
%-kal nem lehet emelni.  Ezt nem támogatom, nagy teher a lakosságnak.  
 
Girasek Károly képviselő: Az önkormányzat nem kívánja az adókat emelni. A 
kommunális adó másra fordítódik, nem szemétszállításra. Ahhoz semmi köze nincs.  
Egyébként ez látszik is a településen, és fog is látszani. Most van folyamatban pl. 
kommunális gép beszerzése. 
 
Jávorka János képviselő: Az adó meghatározása külön napirend lesz. Jelenleg nem 
javasoljuk egyéb adónemek bevezetését.  Lesz ez nélkül is plusz teher a 
lakosságon.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a napirenddel kapcsolatos 
bizottsági javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen, 1 
ellen, és 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
291/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2012. évi adómértékekről és adónem 
alkalmazásokról készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület 2012. évben a jelenleg bevezetett 
adónemeken és alkalmazott adómértékeken nem kíván 
változtatni. 
 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: Képviselő-testület december havi ülése 
 

 
                                                   4./ Sírhelyek kitűzésére vonatkozó ajánlat és 
                                                        szerződés-tervezet 
                                                        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az egyes és kettes sírhelyek kitűzésére 3 ajánlatot 
kértünk. Az ajánlatkérésben szerepeltettük - az előzetes megbeszélések ill. helyszíni 
szemlén beigazolódott tények miatt műszaki szükségességből adódó – plusz 
feladatokat is. A 2011-es költségvetés erre a feladatra előirányzatot nem tartalmaz. A 
felkérésre két írásbeli ajánlat és egy szerződés – tervezet érkezett. Nem egy teljes 
felmérésre kértünk ajánlatot, hanem csak a parcellázási terv szerinti kitűzésre. 2006-
ban a parcellázási terv is elkészült, onnantól kezdve ezt kellett volna érvényesíteni, 
de ez nem így történt. A temetőgondnok ma is abból dolgozik, ami már hatályát 
vesztette. A gyakorlat eltért a parcellázási tervtől. Az érvényes parcellázási terv 
szerint kell kitűzni 10 db egyes, és 10 db kettes sírhelyet. Ahhoz, hogy ott rendezett 
állapotok alakulhassanak ki, erre van legnagyobb szükség, és erre van jelenleg 
forrásunk is. A beérkezett ajánlatok jóval több, mint félmilliósak, ezt a mai 
költségvetésünk mellett nem tudjuk megrendelni. Elhangzott a bizottsági ülésen, 
hogy az aktualizálást a jövőben el kell végezni, de erre fedezet most nincs. Bizottsági 
ülésen az a javaslat született, hogy a mai testületi ülésig az ajánlattevőket meg kell 
keresni, és csak a sírhelyek kitűzésére árajánlatot kérni. Még a bizottsági ülés tartott, 
telefonon történt egyeztetés után Dombai Gábor földmérő mérnök úr  10 db egyes, 
és 10 db kettes sírhely kitűzését összesen 50 eFt + Áfa értékben elvállalta. Egy 
sírhely kijelölése 3.125 Ft-ba kerül, áfá-val együtt. A bizottság 8 igen szavazattal 
javasolja Dombai Gábor mérnök urat megbízni a sírhelyek kitűzésével.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
292/2011. sz. Kt. határozat: 
 
A Képviselő-testület a temetői sírhelyek kijelölésére 
érkezett ajánlatokat megismerte és a munkálatokat  
Dombai Gábor-tól az alábbiak szerint megrendeli : 
 
10 db 1-es sírhely kijelölését 
10 db 2-es sírhely kijelölését összesen:  50.000 Ft + 
Áfa értékben. 
 
A fedezetet a tartalék terhére biztosítja. 
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Felkéri a polgármestert a fentiek szerinti szerződés 
megkötésére. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: szerződés megkötésére : 2011. okt. 25.  
 

 
                                           5./ Bánk Község Önkormányzata kérelme honvédségi 
                                                szennyvíztisztítóra való rákötésre 
                                                Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bánk Község Önkormányzata kérelmet nyújtott be, 
melyben a honvédségi szennyvíztisztító telepre történő rácsatlakozáshoz kéri Rétság 
Város Önkormányzata hozzájárulását. Egyúttal kérték –  támogató döntés esetén – a 
rácsatlakozás feltételeiről szóló tájékoztatást. 
Kérelmükben előadták, hogy Bánk Község Önkormányzata által üzemeltetett községi 
szennyvíztelep hosszú távon nem tudja biztosítani a településen keletkező folyékony 
szennyvíz tisztítását és kezelését, lehetséges megoldásként felmerült a rétsági volt 
honvédségi szennyvíztisztító telepre történő rákötés. Amennyiben a hozzájárulást 
megadnánk, úgy Bánk község pályázati forrás igénybevételével hozzájárulna a 
felújításhoz. Arról is van információ, hogy Tolmács is rá szeretne kötni a 
szennyvíztisztítóra.   
Bizottság álláspontja, hogy ne zárkózzunk el, de részletes egyeztetésekre van 
szükség.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a napirendi ponttal kapcsolatos 
bizottsági javaslatot.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
293/2011. sz. Kt. határozat: 

 
A Képviselő-testület Bánk Község Önkormányzata 
kérelmét megtárgyalta. További egyeztetést tart 
szükségesnek Bánk, Tolmács és Rétság polgármesterei 
részéről, a Városgazdálkodási Tanácsnok bevonásával.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2011. november 10. 

 
 
                                                     6./  2012. évi Belső Ellenőrzési  Program és 
                                                           Terv elfogadása 
                                                           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke:  A belső ellenőrzési feladat ellátás formáját, 
módját, felelősét az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § - a 
tartalmazza. Ennek értelmében a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló 
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Megállapodás 5. 2. pontja kimondja, hogy a jegyzőnek kell gondoskodnia arról, 
hogy a belső ellenőrzési vezető által elkészített éves terv minden év október 31-ig 
jóváhagyásra kerüljön, erről hozott döntésről írásban tájékoztatnia kell a belső 
ellenőrzést. 
Jelen előterjesztés tartalmazza a Belső ellenőrzési stratégiai terv (2011 és 2014. 
évekre) és 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A dokumentációkban 
szerepel a társult 22 önkormányzat és a társulás terve is összevontan. A 
képviselő-testületnek csak a saját önkormányzatára vonatkozó részt kell tárgyalnia 
és jóváhagynia, a társulásra és más önkormányzatokra vonatkozó rész, 
tájékoztató jellegű. 
Az ellenőrzések kiemelt területei az elkövetkezendő években is a szabályzatok 
betartása a mindennapi gyakorlatban, a pénzügyi-gazdálkodás és a beszerzések 
lebonyolításának szabályszerűségének ellenőrzése, közpénzek ésszerű és 
takarékos felhasználásának szem előtt tartása. 
Az éves belső ellenőrzési terv a legkockázatosabbnak ítélt területeket, 
tevékenységeket, folyamatokat foglalja magába, ahol a kockázatok csökkentése 
céljából ellenőrzést indokolt beiktatni.  
 
A bizottsági ülésen kérdés volt, hogy a jegyző asszonyt megkeresték-e, 
egyeztettek-e. A válasz igen volt, megkérdezték őt, kértek javaslatot. Elhangzott 
továbbá, hogy a belső ellenőrzés sok segítséget tud adni, főleg az 
intézményeknél. Egy időben mindenhova nem mehetnek, év elején nem célszerű 
a hivatalok leterheltsége miatt ellenőrzéseket végezni. Sokat fejlődött a belső 
ellenőrzés, jó az anyag. Kifogásként merült fel, hogy Rétság vonatkozásában az 
anyag  a FEUVE utóellenőrzését tartalmazza, viszont az ellenőrizendő időszakban 
ez Rétságon nem volt. Bizottság javaslata, hogy a jegyző asszony a belső 
ellenőrzés vezetőjével vegye fel a kapcsolatot, és egyeztessenek. A bizottság az 
anyag elfogadását javasolja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel a belső ellenőrzési program 
és terv módosításokkal történő elfogadását. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen 
egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
294/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja 
Rétság Kistérség Többcélú Társulás, és ezen belül 
Rétság Város Önkormányzat 2011. és 2014. évekre 
vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét, valamint 
2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét. 
Rétságra vonatkozóan további egyeztetést folytasson a 
jegyző a belső ellenőrrel. Jelöljék meg azokat a 
területeket, időpontokat, amelyekre vonatkozóan a 2012. 
évi  vizsgálatokra sor kerül. 
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Határidő: egyeztetésre nov. 15. 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző és Papp Katalin belső          

ellenőrzési vezető 
 
 

          
                                                     7./ Bérlakás biztosítása 
                                                          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez a téma nem először került a testület elé. A 
bizottsági ülésen jelen volt Diósi Donát őrnagy úr. Tisztázódott, hogy egy korábbi 
jogvita tisztázásáról van szó.  
Parancsnok úr egy 1985-ben kötött megállapodásra hivatkozva kéri a szolgálati 
lakást. Akkor a Nagyközségi Tanács Végrehajtó Bizottsága vállalt kötelezettséget 
arra, hogy „igény esetén a Nógrád Megyei Tűzoltóparancsnokság részére 
igénybejelentést követő három hónapon belül térítésmentesen szolgálati lakás 
céljára legalább a tárgybani lakás nagyságának és komfortfokozatának megfelelő 
lakást biztosít.” Az akkor megállapodásban lévő lakás 50-60 m2 nagyságú, 
másfélszobás összkomfortos lakás volt. E kategóriájú lakása jelenleg az 
önkormányzatnak nincs.  
Ügyvéd Úrnak megmutattuk az akkor hatályos és a jelenleg hatályos 
megállapodásainkat. Ügyvéd Úr egyértelmű állásfoglalása az, hogy az átalakulások 
miatt jelenleg jogutódlás nincs, tehát az önkormányzatnak szolgálati lakás biztosítási 
kötelezettsége sincs.  
Megjegyezni kívánom, hogy a helyi Tűzoltóparancsnokság Rétságon várhatóan 
2012. január 1. naptól meg is szűnik átszervezés miatt. Nem tudni a munkahely hol 
lesz, ez még nem dőlt el.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 
ellen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
295/2011. sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Diósi Donát tűzoltó őrnagy szolgálati lakás 
kiutalás sürgetéséről szóló előterjesztést. 
A képviselő-testület a hatályos helyi rendelkezések és 
megállapodások alapján megállapítja, hogy nincs 
szolgálati lakás biztosítási kötelezettsége a Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság dolgozóival szemben.   
A Képviselő-testület a jogfolytonosság hiánya miatt a 
239/2009. (XI.26) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
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                                               8./ Önkormányzati bérlakásra igény bejelentése 
                                                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ezzel a témával is foglalkozott már a Képviselő-
testület. A Templom u. 7. sz. szükséglakás tekintetében adták be a kérelmet. Az 
érintett lakás jelenleg lakhatatlan. A családgondozó véleménye is ez. Figyelembe kell 
venni, hogy a városnak ez az egyetlen szükséglakása. Rövid vita után a bizottság 8 
igen szavazattal a határozati javaslat „B” változatát javasolja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen,  
2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
296/2011. sz. Kt. határozat: 
 
A Képviselő-testület az előző évekhez hasonlóan 
fenntartja a szükséglakást olyan esetekre, melyben 
családok vis major helyzetbe kerülnek, azt bérbe adni 
nem kívánja. A kérelmező részére más önkormányzati 
bérlakást nem tud felajánlani. 
 
Határidő: értesítésre 2011. november 4. 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
 
 

                                         9./ Étkezési utalványokkal kapcsolatos megállapodás 
                                              jóváhagyása 
                                              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A cafetéria rendszer alkalmazása során a dolgozók 
jelentős része étkezési utalványt kér juttatásként. 2007-től a Chéque Déjeuner 
Étkezési Utalvány Gyártó és Forgalmazó Kft-től  rendeli az önkormányzat az 
utalványokat. Jelenleg egy számla után fizet a Polgármesteri Hivatal kezelési és 
szállítási költséget, a többi intézmény részére külön költség nem kerül felszámításra. 
A futárral 2011. szeptember 23-án küldte meg a cég, a  2011. évi megállapodásokat, 
amit 2011. március 21. dátummal írtak alá. A 2009 - 2010. évi szerződések nem 
lelhetőek fel. A bizottság véleménye, hogy abban a formában, ahogy megkaptuk a 
szerződést, nem célszerű aláírni, határozatlan időre szól. Nagy változások várhatóak, 
célszerűbb ez év végéig, december 31-ig megkötni a szerződést. Együttesen kell 
megrendelni valamennyi intézmény részére. A könyvelés megbontása a pénzügyi 
csoport feladata. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát. Én is 
egyetértek a javaslattal. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen,  
egyöntetű szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
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297/2011. sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Chéque Déjeuner Étkezési Utalvány 
Gyártó és Forgalmazó Kft-vel 2011. december 31-ig 
kötendő  szerződés-tervezetéről szóló előterjesztést, azt 
összevontan, 2011. január 1. naptól támogatja. Az 
étkezési utalványokat valamennyi intézmény 
vonatkozásában együttesen kell megrendelni. Az 
intézményvezetőknek a megrendeléseiket el kell juttatniuk 
a Pénzügyi Csoporthoz, amely köteles valamennyi 
utalványt összevontan megrendelni. A könyvelés 
megbontása a Pénzügyi Csoport feladata. 
 
Határidő: értesítésre 2011. október 30. 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 

 
 
                                           10./ Kistérségi társulási megállapodás módosítása 
                                                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez a téma sem először szerepel a Képviselő-testületi 
ülésen. A Társulás Munkaszervezet vezetője ismételten megkeresett bennünket 
azzal, hogy a megállapodás módosítását fogadja el a Képviselő-testület. Az újabb 
módosítást a társult önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. október 31-ig kell 
jóváhagyni. A módosítást a bizottság 6 igen, 1 ellen, 1 tartózkodás szavazattal 
javasolja elfogadásra. 
 
Girasek Károly képviselő: Olyan tételről van most szó, hogy amelyik települések 
nem fizetik a kistérségnek a közös társulás járandóságát, azoktól lehessen 
leinkasszálni. Néhány testület ezt nem fogadta el, és most is lesznek települések, 
akik nem fogják elfogadni. Nem helyénvaló, hogy minden hónapban kistérségi 
megállapodást tárgyaljon a Képviselő-testület. Egyszer kellett volna konszenzussal 
idehozni elénk a megállapodást. Most sem értek egyet azzal, hogy aki nem fizet, ne 
lehessen tőle inkasszálni. Nem fogom megszavazni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Valóban úgy van, ahogy Girasek úr mondta, aki nem 
fizet, előnybe kerül. Szavazásra teszem a bizottság javaslatát. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 
ellen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
298/2011. sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács – 
39/2011.(IX.22.) számú határozatával elfogadott –módosított 
Társulási megállapodást, azt jóváhagyja. 
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Felelős: értesítésre: Hutter Jánosné aljegyző 
 

                                               11./ Kérelem óvónői álláshely betöltésére 
                                                           Előterjesztő: Gyurcsikné Fekete Magdolna vez.óvónő 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A 2011. évi költségvetés elfogadásakor döntött a 
Képviselő-testület arról, hogy az intézményekben bármilyen ok miatt megüresedő 
álláshely betöltése, csak Képviselő-testület hozzájárulásával lehetséges. 2011. 
november 08. napjától öregségi nyugdíjba vonuló óvónő álláshelye megüresedésre 
kerül. A Közoktatási törvény által előírt személyi feltétel 9 fő óvodapedagógust jelent. 
Jelen esetben a megfelelő szakmai színvonalat a jelenlegi 8 óvónői létszámmal 
tudják biztosítani. A bizottsági ülésen a vezető óvónő jelen volt, december 01. 
napjától kérik az álláshely betöltését, addig helyettesítéssel megoldják a feladatot. A 
bizottság 8 igen szavazattal támogatja a kérelmet.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Nem támogatom a kérelmet. Valós létszám alapján 
kellene a dolgozók számát meghatározni. A valóban járó gyerekekhez képest sok a 
személyzet.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Nem létszámemelésről van szó. A törvény 9 főt 
határoz meg, ebben az esetben az óvodában 8 főről beszélhetünk. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság döntését. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 
ellen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
299/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az óvodavezető megüresedő álláshely 
betöltésére vonatkozó kérelmét, és a 2011. november 
08. napjától öregségi nyugdíjba vonulás miatt 
megüresedő óvónői álláshely betöltéséhez, 2011. 
december 01. napjától  hozzájárul. 
 
Felelős: Gyurcsikné Fekete Magdolna óvodavezető 
Határidő: 2011. december 01. 
 
 

                                                    12./ Támogatási kérelmek 
                                                           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Két támogatási kérelem érkezett. A „Hubertus 
Lovaglás” rendezvény szervezői 30.000 Ft támogatási igénnyel fordultak a 
Képviselő-testülethez. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ilyen jellegű kérelmet az 
év elején közzétett pályázaton kellene benyújtani. A keretösszeg ki is lett merítve az 
idei évre. A bizottság 8 igen szavazattal nem támogatta a kérelmet. 
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A másik kérelem dr. Csortán Magdolna gyermekorvos, és dr. Szabó Mariann 
háziorvostól érkezett. A rendelőik bérleti díjához kérik az önkormányzat 
hozzájárulását. Magasabbak lettek a költségeik, mint a régi rendelőben voltak. A 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy egyenlőre becsült díjat fizetnek, ugyanis fűtés 
eddig nem volt, a közmű költségek nagyságrendje még nem ismert. Aláírták a 
szerződést, jó lett volna előtte egyeztetni. Havonta tárgyalunk az intézmény 
vezetőséggel, van hajlandóság, hogy az érdekelt felek tárgyaljanak, megoldást 
keressenek. Javasolja a bizottság 8 igen szavazattal, hogy az intézmény vezetéssel 
egyeztetést folytasson a két orvos.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Alapellátásról van szó, legalább a saját 
településétől elvárható, hogy a rendelőket ingyen használhassák.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Rossz szokás, hogy év elején kell pályázni a 
támogatásra, a Hubertus Lovaglás esetében 100 főről van szó, 3 falut átlovagolnak. 
Igyekszem a 30 eFt-ot átvállalni.  
A két orvos kérelmével kapcsolatban csatlakozom alpolgármester úr véleményéhez. 
Ugyanazt a szolgáltatást adják, mint alpolgármester úr, és a fogorvos úr. A bérleti 
díjat vállalja át az önkormányzat. 8 és fél millió forint elmegy a két orvosi rendelőre.  
 
Girasek Károly képviselő: A Hubertus lovaglás rendezvény értéket képvisel a 
városban. Bíztatom a szervezőket, hogy a jövőben pályázzanak. Már az idei összeg 
elfogyott, kivételt nem tehetünk. Orvosi rendelők esetében nem egyszerű a kérdés. 
Csak a villanyszámla egy millió forint a Járóbetegnél. Amikor vállalkozásban kezdtek 
el dolgozni, ismerték a kockázatokat. A Járóbeteget támogatja az önkormányzat. A 
kinn maradó orvosok az olcsóbbak.  
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Hoztunk egy szabályt, és van egy keret. Visszatérő 
rendezvény a Hubertus Lovaglás. Év elején lehet pályázni, nem maga a rendezvény 
ellen szól ez a döntés. A másik a háziorvosok kérdése, nem lehet leegyszerűsíteni a 
témát. A kisarkított vélemények félre viszik a dolgot. Senkit, semmibe nem 
kényszerített senki.  Vannak hátrányok, előnyök, mások a finanszírozások, nem 
érdemes összehasonlítgatásokat tenni. Mások a működési feltételek, és a 
finanszírozási viszonyok is. Megértem a két orvos problémáját, igazgató úrral történni 
fognak egyeztető tárgyalások, megoldási javaslatok fognak születni. Ezért javasolja a 
bizottság az érintett feleknek a további egyeztetést. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Hubertus Lovaglásra legalább jelképes gesztusként 
támogatásként 10 eFt-ot adjunk. 
 
Girasek Károly képviselő: Akár 60 eFt-ot is adhatnánk, csak a forrást jelöld meg 
polgármester úr. Rendet kell tenni ebben a témában is. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Külön fogunk szavazni a két támogatási kérelemben. 
Először szavazásra teszem fel az általam javasolt 10 eFt támogatás megítélését a 
Hubertus Lovaglás-ra. 
 
A javaslatot a Képviselő-testület 2 igen, 5 tartózkodás szavazattal nem fogadta el.  
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Szavazásra teszem fel a Hubertus Lovaglás támogatási kérelmével kapcsolatos 
eredeti bizottsági javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 
ellenszavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
300/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
támogatási kérelmet megtárgyalta, azonban a jelen 
költségvetési helyzet miatt  
  A „Hubertus Lovaglás” rendezvény szervezőinek 
kérelmét támogatni nem áll módjában. 
 
 
Felelős : értesítésre: Hutter Jánosné jegyző 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel dr. Csortán Magdolna 
gyermekorvos, valamint dr. Szabó Mariann háziorvos támogatási kérelmét. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
301/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
támogatási kérelmet megtárgyalta, azonban a jelen 
költségvetési helyzet miatt  
 
dr.Szabó Marianne háziorvos és dr. Csortán Magdolna 
házi gyermekorvos kérelmét támogatni nem áll 
módjában. 
 
A Képviselő-testület javasolja érintett feleknek a további 
egyeztetést.  
 
Felelős: értesítésre: Hutter Jánosné jegyző 
Határidő: okt. 28. 
 
 

                                                 13./ Tartalékfeloldás 
                                                        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szintén visszatérő téma. A Nonprofit Kft. pénzügyi 
tervében szeptember hóra 1.742.500 Ft a tervezett hiány összege. Az 
Intézményvezető a támogatási kérelmét benyújtotta. Támogatási kérelmében 
figyelembe vette azt, hogy az intézmény április hónapban 2.800.000 Ft forgótőkét 
kapott, mellyel szemben működési kiadásokkal számolt el. Az év hátraléő három 
hónapjában – tekintettel az áprilisi többlettámogatásra – még 3.431.000 Ft 
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támogatásra jogosult. A költségtervben szereplő hiány harmadolásra került, így 
1.143.600 Ft a tárgyhóra kért támogatás. Az előző havi támogatás összegével az 
intézmény elszámolt. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal támogatja a 
határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a tartalékfeloldással 
kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
302/2011. sz. Kt. határozat: 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő 
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
támogatási kérelmeit. 
A Képviselő-testület a szeptember havi működési hiány 
összegével, 1.143.600 Ft-tal támogatni kívánja az 
intézményt. A 2011. évi működési kiadások 
támogatásáról megállapodást kell kötni. A Képviselő-
testület a támogatások céljaként a személyi jellegű 
kifizetéseket (alkalmazotti bérszámfejtés és vállalkozók 
számlái alapján, együttesen), azok járulékait jelöli meg az 
intézmény havi működési hiányának erejéig, de 
maximum a pénzügyi tervben közölt mértékig.  
A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 
szakfeladaton céltartalékként elkülönített összeget jelöli 
meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével 
azonos mértékű feloldásához. 
 
A képviselő-testület a megkötendő megállapodást a 
következők szerint hagyja jóvá: 

Szám: ………………... 
 
MEGÁLLAPODÁS 
 
mely létrejött Rétság Város Önkormányzat –  képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester 
– és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a 
képviselőtestület által megállapított 2011.évi önkormányzati támogatás 
felhasználása tárgyában: 
 
1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete …./2011.(X.21.) 
számú határozatával 2011. november hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási 
kötelezettséggel  
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a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. részére 1.143.600 Ft  azaz Egymillió-egyszáznegyven-háromezer-hatszáz forint 
önkormányzati támogatást biztosít. 
 
2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel: 
- munkabérek és járulékaik kifizetésére (vállalkozóként dolgozók díjazását is 
beleértve)                                  1.143.600 Ft 
A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően, 2011. november 4. 
napon kerülhet sor. 
 
3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő 
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék 
terhére az OTP Bank Nyrt. Rétsági Fiókjánál vezetett 11741031-20027241 számú 
számlájára igénybejelentés alapján utalja át. 
 
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban 
megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a tárgyhavi bérjegyzék és 
járulékbevallás másolatainak benyújtásával, a támogatás felhasználást követő 10 
napon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerülnek 
kifizetésre, ha az előző havi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.   
 
5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, 
illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a 
helyszínen is ellenőrizheti. 
 
Rétság, 2011. ……… 
 
   Mezőfi Zoltán           Bugarszki Miklós 
    Polgármester                          intézményvezető igazg.  
 
Határidő: megállapodás megkötésére azonnal, támogatás átutalására november 4. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
                                             14./ Rendszer karbantartási szerződés jóváhagyása 
                                                    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: törvényi előírásnak megfelelően a Városháza 
épülete akadály mentesítve lett. Az akadály mentesítés egyik elemeként lift került az 
épületbe. A lift karbantartására még nem kötöttünk szerződést. Karbantartás nélkül 
pedig jelenleg is, használhatatlan. Karbantartási ajánlatot a lift telepítőjétől kértünk. 
Karbantartási munkákra az ez évi költségvetésünk előirányzatot nem tartalmaz. A 
megküldött szerződés-tervezet nettó 19.900 Ft/negyedév díjat tartalmaz. 2011. évre 
az ajánlat két negyedévi díjat tartalmaz. 
 
Elhangzott a bizottsági vitában, hogy ez a felvonó lift nem csak az önkormányzat 
érdekeit szolgálja. Az épületben lévő Földhivatallal kapcsolatosan is ellát 
feladatokat. Kérdésként hangzott el, ez ügyben a kapcsolatfelvétel megtörtént-e a 
Földhivatallal? Köttetett-e megállapodás a Földhivatallal akkoriban, amikor az 
akadálymentesítési munkálatok elindultak? Polgármester úr válaszolt, hogy nem. 
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Elhangzott, hogy tulajdonképpen ez nem lift, hanem személyi felvonó. Ha 
szerződést kötünk, célszerű lenne csomagban kötni, az általános iskolával, és a 
járóbeteg szolgálattal egyetemben. Elhangzott, hogy amíg a Földhivatal nem 
nyilatkozik, addig ne kössük meg a szerződést. Hivatalosan kell megkeresni a 
Földhivatalt, igényli-e a személyi felvonót. Az üzemeltetési költségek folyamatosak 
lesznek, törekedni kell egy megállapodásra. Más cégektől is kell ajánlatokat bekérni. 
A bizottság 8 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozati javaslatot.  
 
Girasek Károly : A parkoló is téma lehetne a Földhivatallal történő egyeztetés 
során.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a rendszer karbantartási 
szerződésre vonatkozó bizottsági javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
303/2011. sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városháza épületében lévő lift 
karbantartására kapott szerződés-tervezetét. 
 
A Képviselő-testület nem tartja elegendőnek a megküldött 
szerződés-tervezetben lévő információkat, ezért azt nem 
hagyja jóvá. Utasítja Salgai György városgondnokot újabb 
ajánlatok bekérésére. 
Felkéri  a polgármestert a Földhivatallal  a költségek 
arányos megosztása tárgyában történő egyeztetésre, 
melyet követően, akár csomagban is (általános iskola, 
járóbeteg szakszolgálat liftjeit is bevonva)  kerüljön a 
tervezet a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

                                                  15./ ÉMÁSZ szerződéskötés Járóbeteg Ellátó 
                                                         Központ közvilágítás bővítésére 
                                                         Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2011. július 15-i ülésén döntött a 
Járóbeteg Szakellátó Központ közvilágítási hálózat bővítéséről. A döntés alapján 
megkerestük a szolgáltatót. Az ÉMÁSZ a csatolt mellékletek szerint megküldte a 
vállalkozási szerződést, a megállapodást közcélú hálózat átadás-átvételéről, valamint 
a beruházás tulajdonba adására vonatkozó nyilatkozatot. Üzemeltetni a 
megvalósulás után az ÉMÁSZ fog. Előzetesen a témát végig tárgyaltuk. Az  összeg 
ugyanaz, mint ami annak idején ajánlatukban szerepelt. A bizottság 8 igen 
szavazattal támogatja a szerződés, megállapodás megkötését. A 3. oldalon, a 14. 
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pontban javasoljuk, Megrendelő képviseletére jogosult személyként feltüntetni Salgai 
György városgondnokot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottsági javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
304/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ÉMÁSZ Hálózati Kft által a Rétság Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Intézet közvilágítás megvalósítására 
vonatkozó vállalkozási szerződést, a megállapodást 
közcélú hálózat átadás-átvételéről megismerte és 
jóváhagyja.  
Felkéri a polgármestert az EBO-44 2/001/2011 és EBO-
442/001-NY/2011 TMA megállapodások, valamint az EBO 
-442/001 vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Kapcsolattartónak Salgai György városgondnokot jelöli 
meg.  
 
 
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2011. okt. 25. 
 
 

                                                 16./ Ajánlatok kommunális gép beszerzésére 
                                                        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A szeptember 30-i ülésen a Képviselő-testület 
utasította Salgai György városgondnokot, hogy kommunális gépre és kiegészítőkre 
árajánlatokat kérjen be. Négy árajánlat érkezett. Az árskála széles, a garancia 
időtartama is változó. A beszerzés során tekintettel kell lenni a kommunális gép 
minőségére, fenntarthatóságára és a beszerzési ár költségvetési korlátjára egyaránt. 
Célszerű 2011-ben az alapgépet és a téli időszaknak megfelelő kiegészítőket 
megvásárolni, pl. hótoló lap, sószóró, 6,5 M Ft értékben.  A pótkocsi kérdése is 
felmerült, javaslat volt, hogy egy tengelyes legyen, az elegendő, ki tudná a jelenleg 
használt Toyotát váltani. Elhangzott, hogy lassú járműre kell vizsgáztatni a gépet. A 
jövő évben további kiegészítőkre lesz szükség, pl. szárzúzó, seprű, fűnyíró, pótkocsi. 
A bizottság 8 igen egyhangú szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra az előterjesztést. 
 
Salgai György városgondnok: Felvettem a kapcsolatot az MTZ MO-i 
forgalmazójával. Az MTZ 820-as típus felelne meg legjobban a célnak, 80 lóerős 
szöghajtásos alapgépről van szó. Az árajánlatok között 50 eFt különbség van, ami 
nem számottevő. Az alapgép br. 5.437 eFt, tolólap 1.052.500 Ft , a sószóró 80.000 
Ft, Ez így bruttó 6.570 eFt. A pótkocsik drágák, azt most nem tudnánk megvenni.  
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Girasek Károly képviselő: Nagyon fontos napirendnél tartunk, lényeges lépés a 
város életében a kommunális gép beszerzése. Ez a fejlesztés időszerű, sok gondot 
megold. Már 4-5 éve jó lett volna megvalósítani ezt a lépést. Megtakarítást jelent. A 
városüzemeltetési csoportnál a gép jó helyen lesz. Fontos, hogy az alapgép új 
legyen. Tavasszal a kiegészítőket meg kell venni. Még a virágok locsolását is meg 
lehet oldani vele. Minél előbb kerüljön a gép a városhoz.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a kommunális gép beszerzéssel 
kapcsolatos javaslatot.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
305/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a kommunális gép beszerzésére kért 
ajánlatokat. 
Az ajánlatok közül MTZ traktort kíván vásárolni 5.437.500 
Ft értékben. Az alapgép mellé kiegészítőként 
első körben – 1 db hidraulikus hótolót  br. 1.052.500 Ft, 
valamint 
                      - sószórót                           br.      80.000 Ft 
Összesen:                                              br. 6.570.000 Ft 
értékben. 
Ártól függően: 1 tengelyes pótkocsinak a beszerzése 
lenne kívánatos.  
A költségvetés módosításakor a 249/2011. (IX.30.) kt. 
határozat alapján az előirányzatot át kell csoportosítani. 
 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2011. november 15. 
 
 

                                                    
                                                17./ 243/2011. (IX.30.) Kt. határozat módosítása 
                                                       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottsági ülésen ezzel a témával kapcsolatban 
vita nem alakult ki. Szeptember 30-i ülésen a Képviselő-testület meghozta a 
243/2011. sz. Kt. határozatát, a Zöldhíd Kft-vel kötött szerződésben kialkudott 2.100 
eFt visszatérítés előirányzatának rendezése tárgyában. A Képviselő-testület a 2.100 
eFt-ot nettó összegben, az áfa vonzatát pedig 525 eFt összegben határozta meg. A 
megkötött szerződés értelmében a 2.100 eFt bruttó összeg, tehát 1.680 eFt 
szolgáltatási és 420 eFt áfa bevétel többlet-előirányzatot kell rendezni. A Zöldhíd Kft. 
részéről nem túl korrekt a lépés. A Bizottság 8 igen szavazattal elfogadta a kiadott 
határozati javaslatot. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozat módosítással 
kapcsolatos bizottsági javaslatot.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
306/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 243/2011. (IX.30.) Kt határozat 
módosításáról készített előterjesztést, az abban 
foglaltakat tudomásul veszi és a határozatot a 
következők szerint módosítja:  
A 381103 települési hulladékszállítás szakfeladaton a 
2010. évben ki nem fizetett szemétbefogadás számla 
ellenértékére dologi kiadás többlet előirányzataként 
bruttó 1.140 eFt –ot biztosít. Biztosítja továbbá a 
számlázásból befolyt többletbevétel áfa befizetésére 
szükséges kiadási előirányzatot 420 eFt összegben. A 
szakfeladat bevételi előirányzatát a Zöldhíd Kft-vel kötött 
szerződés alapján a szolgáltatási díjbevétel 
vonatkozásában 1.680 eFt-tal az áfa bevételt 420 eFt-tal 
megemeli. 2011. évi soron következő költségvetés 
módosításkor az előirányzatokat át kell vezetni a 
költségvetési rendeleten. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: szöveg szerint 
 
 

                                      18./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban 
                                             az önkormányzat érekében végzett polgármesteri 
                                             munkáról 

  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottsági ülésen kiderült, hogy a polgármester úr 
október 6-11-ig nem egyfolytában tárgyalt a Baptista Szeretetszolgálattal, csak 
kimaradt az „és”. Ennél a pontnál tisztázódott az is, hogy biztosított az ellátás, 
Nagyoroszi székhellyel, társulási formában. Egy hozzászóló kifogásolta, a 
kivastagított betűkkel, aláhúzott részt nem kellett volna az anyagba beleírni, ebben a 
formában. Az október 10-i laktanya bejárás napelem gyár létesítése céljából nem 
járható, ugyanis nem megengedett az ipari tevékenység a laktanyában. Ilyenben a 
helyszínt illetően nem is érdemes gondolkodni. Elhangzott továbbá, hogy ipari terület 
van Rétságon, oda kell irányítani az érdeklődőket. Kérés volt, hogy a jövőben ezt a 
beszámolót tényszerűen kell megírni.  Polgármester úr elmondta, hogy a beszámoló 
tartalma sokszor változtatásra került, nehéz eldöntenie, mit is írjon bele. A bizottság 7 
tartózkodással, 1 igen szavazattal nem fogadta el a tájékoztatót.  
 



 20

Girasek Károly képviselő: Én kifogásoltam az aláhúzott, kiemelt megjegyzést az 
anyagban. Ez hivatalos irat, ilyet nem lehet beleírni. Ez jegyzőkönyvbe kerül, elérhető 
a város honlapján is. Úgy kell számot adni a feladatokról, hogy érthető legyen, de ezt 
a mondatot visszautasítjuk. Érdemi válaszokat kérünk, érdemi felvetésekre. Ez a 
testület és az olvasó lebecsülése. Elhangzott a bizottsági ülésen, tulajdonképpen 
háromféle dologról kell beszámolni, nem csúsznak össze, nem kell őket 
összekeverni. Én nem fogom megszavazni a tájékoztatót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönettel vettem a hozzászólásokat. Ez eddig 
szabad műfaj volt számomra. Innentől kezdve előterjesztésként kell kezelni. 
Tudomásul vettem, meg is értettem. Azt hangsúlyozom azonban, senki nem mondta, 
mit kell itt csinálni, de továbbra is mondom, hogy összemosódik. Az aláhúzott, 
kiemelt résszel nem kívántam senki megbántani. Javasolom, hogy a Képviselő-
testület szíveskedjen elfogadni a tájékoztatót. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 
igen, 2 ellen, 2 tartózkodás szavazattal nem fogadta el 
a Két testületi ülés közötti időszakban, az 
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri 
munkáról szóló tájékoztatót.  
 
 

                                                 19./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
                                                        végrehajtásáról 
                                                        Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Meglehetősen sok határozat végrehajtásáról ad 
számot az anyag. Nagy időszakot ölel fel a beszámoló, a forma még pontosításokat 
igényel. Már az Egyebek napirendi ponton belül megfogalmazottakkal kapcsolatban 
is megpróbál a beszámoló tájékoztatást nyújtani. Konkrétan felvetődött a 
hulladékudvarral kapcsolatban, hogy hivatalos levélben meg kell keresni a Zöld Híd 
Kft-t, hogy mikor nyitják meg a település számára. A levél a tájékoztatás szerint 
elment az illetékesnek. A pénzügyi csoport vezető jelezte, sok szerződés nem 
érkezett vissza, új szerződések nem lettek aláírva, így azok nem érvényesek, más 
eszközökhöz kell folyamodni. Ha nem kívánják aláírni, nyilatkozzanak az illetékesek 
erről is. A bizottság 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Girasek Károly képviselő: Helyes, hogy napirendként tárgyaljuk a témát. Üdvözlom, 
hogy ilyen részletes anyagot kaptunk, az is le lett írva, ami nincs végrehajtva. Már 
annak is örülök, ha valami nem felejtődik el. Megszavazom a beszámolót.  
 
Hegedűs Ferenc  képviselő:  A patak másik oldala ( az üzemmel szemben) tavaly 
volt utoljára levágva. Pattermanék ügye nincs megoldva a temetőben, mielőtt 
Horvátországba mentem, már akkor megígértem nekik, hogy keresünk megoldást. . 
Még nincs megoldva. Fitus István oszlop beépítési kérelme folyamatban van. Bányi 
Zsuzsa kérése vízelvezetővel kapcsolatban, ezt is meg kell oldani. A Karcsi bácsi 
háza az OTP-é, a siklók elszaporodtak. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki elfogadja a beszámolót, kérem most szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
igen, egyöntetű szavazattal elfogadta a Beszámoló a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
napirendet.  
 

                                                  20./ Városüzemeltetési csoport beszámolója 
                                                         Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A képviselő-testület 2011.május 04-i ülésén döntött a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításáról és kialakította a városüzemeltetési 
csoportot, a városgondnok vezetésével. 
Az elgondolások szerint a csoport feladatát elsődlegesen a város és az intézmények 
műszaki kiszolgálása, valamint a pozitív városkép kialakítása képezi. 
A városgondnok munkába állásával sikerült egy kézbe csoportosítani a karbantartás 
és a közfoglalkoztatás irányítását. 
Nagyon visszavetette azonban a minőségi és mennyiségi munka végzést az új 
közfoglalkoztatási rendszer bevezetése, melynek következményeként a 
közfoglalkoztatottak száma drasztikusan csökkent az előző évekhez képest. Ezzel az 
igen csekély létszámmal is csak fele munkaidőben (4 órában) rendelkezhetett a 
gondnokság. A két havonta történő személyi váltások azt eredményezték, hogy a 
folyamatos munkavégzés a közterületek karbantartása, fűnyírás és az ehhez 
szükséges eszközök kezelése, valamint a parkosítási és kertészeti feladatok 
ellátását két havonta újra kell gondolni és a rendelkezésre álló munkaerőt fel kell 
készíteni. 
A képviselő-testület elvárása jelentős szervezési munkákra ösztönözte a 
városgondnokot. 
A napi feladat ellátás mellett igény merült fel a tisztító és irodaszerek központi 
beszerzésére mely szintén a városgondnok feladatát képezte. 
Figyelembe véve, hogy a városüzemeltetés mindössze négy hónapos múltra tekint 
vissza, megállapítható és mindenképpen dicséretes a városgondnok és az általa 
vezetett csoport munkája, feladatainak ellátása. Nem szerénytelenül, de 
megállapítható, hogy a drasztikusan csökkentett létszám ellenére magasabb 
színvonalú a feladat ellátás, mint az előző évben.  
Nem szabad szó nélkül hagyni azt sem, hogy a városgondnok jó gazdaként keresi a 
lehetőségeket a költségek csökkentésére, és az esetleges szabad kapacitás 
kihasználására. 
Összegezve: annak ellenére, hogy a képviselő-testület által meghatározott 
karbantartási terv nem minden pontja tudott megvalósulni – és ennek nem csak 
személyi, hanem anyagi feltételei, és időbeni korlátai is vannak -  a városüzemeltetés 
megfelelt az életre hívásának, igazolta létjogosultságát. A bizottsági ülésen jegyző 
asszonyhoz kérdés volt, beváltotta-e a csoport a terveket, válasz volt, hogy nem 
egyszerű a feladat, tavaly 60 fő közmunkás, idén tíz egynéhány közmunkás van, ettől 
függetlenül az eddigi munka eredményes, hatékony. Kérdések hangzottak el a 
városgondnok felé, pl. van-e a csoportban dolgozóknak munkaköri leírásai, válasz 
volt, hogy vannak még elmaradások, pótlásuk folyamatban van. Elhangzott, hogy a 
bejelentéseket a gondnok külön füzetben vezeti, a feladatokat és intézkedéseket úgy 
szintén. A munkalapok bevezetésére a munkaköri leírások elkészülte után kerül sor. 
A laktanyában a téli só szóráshoz só található, árajánlatok bekérésre kerültek. A 
lakosság örömmel vette a kátyúk rendbetételét, lehet-e még folytatása? A válasz, 
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hogy a hideg aszfalt elfogyott, de mínusz 10  fokig lehet használni. Elhangzott, hogy 
a ravatalozó felújítása megtörtént, méltó átadást kell csinálni, a megszentelést meg 
kell szervezni, polgármester úr egyeztessen plébános úrral.  A drapéria bordó-arany 
színű, október 24-re szállítják le. A ravatalozó aljzat javítása célszerű lenne. A 
csoport nehéz körülmények között vette át a feladatokat, a folyamat elindult, van még 
hova fejlődni. Munkalap fontos, azon lehet követni a munkavégzést, a hatékonyságot 
növeli. Fontos a lakosság közérzete. Eszközök beszerzésre kerültek, a múltban sok 
minden eltűnt. A feltételek biztosítása után elvárja a testület a hatékony munkát. A 
határozati javaslatot a bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A Takarék úti sarkon a villanyégő kiégett. Pótlása 
szükséges. Elfogadásra javasolom a beszámolót. 
 
Girasek Károly képviselő: Gyökeres változások mentek végbe, eszközök 
tekintetében is. A hideg aszfaltra vannak árajánlatok, fontos a közterületek jó 
állapota. A beszámolót elfogadásra javasolom. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Városüzemeltetési csoport 
beszámolójával kapcsolatos PVB javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
307/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
városüzemeltetési csoport munkájáról szóló 
beszámolót megismerte és tudomásul veszi. A 
képviselő-testület további elvárása az esztétikus 
városkép fenntartása, a karbantartások, kisjavítások 
időbeni, jó színvonalú elvégzése. 
 
Felelős: Hutter Jánosné jegyző 
             Salgai György városgondnok 
Határidő: folyamatos 
 
 

                                               21./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról 
                                                      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság két részletben tárgyalta a napirendet. 
Először magát a tájékoztatót, utána a Járóbeteg szakellátó szakmai munkájáról szóló 
összefoglaló tájékoztatót. A polgármester úr által előterjesztett kiemelt feladatokról a 
városrehabilitációval kapcsolatban elmondta, hogy levélben kért egyeztetést, 
valamint Becsó úrnak írt levelét ismertette. A kárigény érvényesítése ügyében 
ügyvéd úr vizsgálja az anyagot. A mai zárt ülésen lesz téma.  
A következők hangzottak el, az anyagban egyes felvetések hiányosak. Elhangzott, 
hogy kevés a NORDA hiánypótlásra adott 6 hónap, ráadásul 2 hónap már le is telt. A 
bizottság a tájékoztatót 1 igen, 2 nem, 5 tartózkodással nem javasolja elfogadásra.  
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Girasek Károly képviselő: Elégedetlenségemet fejeztem ki a kiemelt feladatok 
tájékoztatójával kapcsolatban. Nem véletlenül kiemelt feladatok ezek a város 
életében, hiszen meghatározóak, bevételt jelenthetnek, szükségesek ahhoz, hogy 
egyáltalán tovább léphessünk. Én megfogalmaztam, hogy a polgármesternek 
lényegesen aktívabban kellene bekapcsolódnia ezekbe a feladatokba. Szomszédos 
településekről átjön a polgármester, ha szükséges érvel, intézkedik. A város központ 
rehabilitáció ügyében vannak tennivalók, aktív közreműködést igényel, hiszen a 6 
hónapból közel 2 hónap már eltelt. Nekem nem elégséges, hogy Becsó Zsolt úrnak 
írtunk egy levelet. Szükséges, de nem elégséges, és nem várhatjuk a gondok 
megoldását ettől a levéltől. A kiemelt feladatok között kellene számon tartani a 
felszabadult egészségügyi ingatlanok hasznosítását is. Ez bevételt jelentene a 
városnak. Kiemelt feladat a középiskolával megkötendő szerződés is. Nincs 
érvényes szerződés. A főjegyző szerint jogfolytonos a szerződés, de ez nem így van. 
A kiemelt feladatok elvégzésében aktívabban kell tevékenykedni polgármester úr. 
Ettől többet várok. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A kiemelt feladatokat kiemelt módon kell kezelni is. 
Fontos területeket érint. Nagy figyelmet igényel ezek kezelése.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Kiemelt feladatok ellátásáról 
szóló tájékoztatót. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen, 3 tartózkodás szavazattal elfogadta a Kiemelt 
feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót. 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Rétsági Járóbeteg szakellátó szakmai munkájáról 
kaptunk beszámolót. Fő kérdés volt, lehet-e tudni, mikor zárul a projekt? Az ülésen 
részt vett Bugarszki Miklós igazgató úr, aki elmondta, hogy újabb szabálytalansági 
eljárás indult, a Nemzeti Ügynökség részéről, a projektmenedzsmenttel kapcsolatos 
kérdéseket feszegeti. Ez az intézmény napi működését nem befolyásolja, viszont a 
projekt zárását igen. Szóvá tette igazgató úr, hogy az előző ülésen vele kapcsolatban 
elhangzottak személyiségi jogait érintő és sértő megjegyzések, de ezzel 
különösebben nem kíván foglalkozni. Elmondta, hogy Diósjenő, Nógrád, Berkenye 
területről a közlekedés miatt kevés beteg jelentkezik a szakellátóba. Kritika hangzott 
el a telefonos elérhetőséggel kapcsolatban. Erre a válasz, hogy telefonközpontost 
kellett volna alkalmazni, ha úgy szervezték volna meg, hogy egész nap tudják 
fogadni a hívásokat. Erre sajnos pénzük nincs. A recepciósoknál 10-14 óra között 
lehet megoldani a bejelentkezést. Elmondta, hogy ha sikerül a 100 %-ot elérniük, 
akkor az önkormányzat terhei csökkennek. Elhangzott a hozzászólásokban, hogy 
nincs senki, aki meg tudná mondani a projekt zárás időpontját. A Felügyelő Bizottság 
információk szerint arra készül, hogy a projekt lezárása után készít egy összefoglaló 
jelentést. Igazgató úrnak nincs jogosítványa erre utasítani a Felügyelő Bizottságot. 
Ami örvendetes, hogy a nappali ellátást be tudták indítani. Ez a kihasználtságot, és a 
finanszírozást is növeli. 6 hónap alatt megduplázódott a teljesítmény, elérték a 80 %-
ot. Pozitív, hogy a háziorvosokkal is folytatódnak az egyeztetések. Szórólapok 
készítése folyamatban van. A kódolásra odafigyelnek, ez lényeges a teljesítmény 
vonatkozásában. Elhangzott, hogy pozitív a visszajelzés, az intézmény szakember 
gárdája jó színvonalon dolgozik. Elismert, jó orvosok dolgoznak az intézményben. 
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Szóba kerültek a közlekedési nehézségek. Ezek hátráltatják az intézmény megfelelő 
kihasználtságát. Az önkormányzat által használt kistérségi buszokkal lehetne a 
betegeket behordani az intézményhez. Ezzel kapcsolatban elhangzott, nem biztos, 
hogy jó ötlet, nem lehet garantálni hány beteg jönne, a busz kihasználtsága mekkora 
lenne. Erre komoly számításokra lenne szükség. Sok településnek saját kisbusza 
van, van olyan példa is, hogy az egész falu gyógyszerét is kiváltják egy-egy út 
alkalmával. Polgármesterekkel egyeztetés szükséges a kérdésben. Alpolgármester 
úr elmondta, hogy korábban a Nógrád Volánnal folytak egyeztetések, a Laktanya 
utcában jó lenne egy megállót biztosítani. Fel kell venni velük újra a kapcsolatot. A 
bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta. 
 
Girasek Károly képviselő: Az intézmény vezetője minden tőle telhetőt megtesz, a 
kihasználtság 80 %, ez is ezt bizonyítja. Sok a lakossági panasz a 
megközelíthetőség, és a félelmetes környék, valamint a rossz út miatt. Jelentős a 
pénzhiány a járóbeteg működésénél. Valahogy a telefonos elérhetőségen javítani 
kell, elfogadhatatlan, hogy csak 10-14 óráig lehet bejelentkezni. Az NFÜ 
szabálytalansági eljárása 60 millióról szól,  itt pályáztatás nélkül került kiválasztásra a 
menedzsment. Újabb költségek, újabb kiadások keletkeznek. A város költségvetése 
meg nagyon szűkös. A problémákat igyekeznek belül megoldani. Önkritikus a 
tájékoztató.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Közbeszerzéssel történt a menedzsment kiválasztása, 
ezt a jegyzőkönyv kedvéért mondom csak el. Ezt majd megvizsgálja a hatóság. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Beváltja a reményeket a járóbeteg központ. 
Zötyögős volt a kezdet, a változó körülmények miatt is. A lehetőségek be vannak 
korlátozva. Nagyon sok javítani való van még. Napi szinten találkozom a betegekkel, 
nagy segítség lenne, ha a közlekedésen tudnánk javítani. Növekszik az igény, 
belátják az emberek, hogy jó minőségben kapják az emberek a szolgáltatást. Nem 
kevés szerepe van ebben, hogy két háziorvos is a szívén viseli ezt a feladatot. 
Igyekszünk az itteni szolgáltatásokat javasolni. Arról volt szó, hogy azok a 
települések, akik támogatják a járóbeteget, a háziorvosaik a saját rendelőikből 
tudnak időpontot kérni. Ennek a kialakításával sokat lehetne nyerni. Kérem ebben a 
hozzáértők segítségét, és a közlekedés megoldását. A projekt menedzsment 
mennyire viselte a szívén ezt a dolgot, az más kérdés. Érdemes vizsgálni, egyébként 
ez nem a testület felelőssége, hanem a menedzsmenté. Összegszerűen meg volt 
határozva, mire mennyit lehet költeni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a járóbeteg szakellátó szakmai 
munkájáról szóló összefoglalójával kapcsolatos bizottsági javaslatot.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
308/2011. sz. Kt. határozat: 
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A Képviselő-testület a Rétsági Járóbeteg-szakellátó 
szakmai munkájáról szóló összefoglalót megismerte, azt 
elfogadja.  
 
 

                                                 22./ Tájékoztató belső szabályzatokról 
                                                        Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Több Szabályzat is elénk került, nem haszontalan 
ezek megismerése a Képviselő-testület számára. Jóváhagynunk csak a Gépjármű 
üzemeltetési szabályzatot kell, a többi tájékoztató jellegű. A november-decemberi 
ülésen további szabályzatok kerülnek a testület elé. 
Bizottsági ülésen kérdés volt, hogy a Cafetériával kapcsolatos szabályzat 5. oldalán 
a próbaidősökkel kapcsolatban a javítás megtörtént-e? Korábban a testület döntése 
nélkül fél millió Ft-ot adott ki a jegyző különböző szabályzatokra. Ezek további sorsát 
meg kell nézni. A Gépjármű üzemeltetési szabályzat tekintetében elhangzott 
(számozást javítani kellett), hogy az általános rendelkezések 2. pontja terjedjen ki a 
polgármesterre is. Volt konkrét javaslat, a menetlevéllel kapcsolatban, hogy gépkocsi 
vezető váltás során új menetlevelet kell megnyitni. További javaslat nem volt. Két 
határozati javaslat van. Az első a belső szabályzatokról szóló tájékoztatás 
tudomásulvétele, valamint a Gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása.  A 
bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja a két határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel a bizottsági javaslatot. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
309/2011. sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
belső szabályzatokról szóló tájékoztatást 
megismerte és tudomásul veszi. 
 

Girasek Károly képviselő: Pozitív előrelépés a szabályzatok elkészítése. A 
szabályzatok a fegyelmezettebb, áttekinthetőbb munkát segítik elő.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Gépjármű üzemeltetési 
szabályzatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
310/2011. sz. Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Gépjármű üzemeltetési Szabályzatot  megismerte és azt 
elfogadja.  
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                                                    23./ Tájékoztató a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1114. 
                                                           sz. pályázat keretén belül megvalósult 
                                                           fejlesztésről 
                                                           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Visszatérő a napirend. Az önkormányzat még 2008-
ban adott be pályázatot informatikai infrastruktúra fejlesztésére. A pályázat elbírálása 
még az évben megtörtént, a jogosultsági szempontoknak a pályázat megfelelt, 
azonban a rendelkezésre álló forrás kimerülése miatt támogatásban akkor nem 
részesült, a pályázat tartaléklistára került.  2010-ben kaptunk értesítést, mely szerint 
jogosultak lettünk a támogatásra. Ezt követően, 2010. november 26-án a támogatói 
okirat aláírása megtörtént. A támogatói okirat kézhezvételét követően kerülhetett sor 
a szállító kiválasztására, majd a kiválasztott szállítóval történő szerződéskötésre. A 
testületi ülésre nem az SZMSZ szerint lettek az anyagok benyújtva novemberben, be 
sem kerültek. Több félreértésre ad okot. A 2008-as jegyzőkönyv pedig nem fellelhető. 
Az iskola igazgatója szót kért napirend előtt és elmondta, hogy most kapott több 
dokumentumot, amit vezetnie kell. Nem érti, miért csak most kapta ezeket kézhez. 
Kell egy informatikai stratégiát készíteni, ebben kaptak segítséget. Voltak csúszások, 
nem tudni, a projekt mikor zárul. Felmerült – és erről a testületnek szintén nem volt 
tudomása, ugyanis úgy volt, hogy kiadással nem jár az önkormányzatnak a fejlesztés 
-, hogy egy nevelőt be kell iskolázni megfelelő tanfolyamon, ez min. 30-60 órás. 
Ennek a fedezetét a pályázat nem tartalmazza. Ezt fel kell vállalni, és a jövő évi 
költségvetésben tervezni. Ezen felül bemutató tanórát kell tartani.  Illetve van egy 
előírás, hogy min. 30-35 %-ban kell használni az interaktív táblákat az iskolában. 
Megfogalmazódott, hogy az előterjesztés a feltett kérdésekre nem adja meg a 
választ. Elhangzott, hogy tavaly novemberben miért nem lehetett részletesen és 
korrekten elmondani a pályázattal kapcsolatos dolgokat. Korábbi jegyző úr enyhén 
szólva egy sor kérdésben nem mondott igazat. Egy-két megbízás van, aminek az 
eredetét nem lehet tudni. Jobb lett volna a tényeknek megfelelően a testület elé tárni 
a részleteket, akkor nem keletkeztek volna ebből félreértések, anomáliák. Elhangzott, 
hogy az utólagos elszámolás kapcsán, elszámolható tételeket, amiket lehet, 
érvényesíteni kellene. Itt felmerült posta, telekommunikáció, anyagköltség, irodaszer, 
egyebek. Végül a bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
A Képviselő-testület a tájékoztatást elfogadja, utófinanszírozású dologi jellegű tételek 
(szolgáltatások 79.950 Ft, egyéb szolgáltatások 50.000 Ft, egyéb általános költség 
285.000 Ft)  414.950 Ft-os megelőlegezéséhez és a záró kifizetési kérelemben 
történő visszaigényléshez. A személyi kifizetéseket a képviselő-testület nem 
engedélyezi. 
A pótelőirányzatot a költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni.  
A kiadások fedezete a pályázati támogatás, melynek összegét az általános iskolai 
oktatás komplex támogatása szakfeladat átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatán 
a költségvetés módosításakor át kell vezetni.  
A Képviselő-testület megbízza Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoport vezetőt a 
projektzárással kapcsolatos pénzügyi feladatok elvégzésével. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: záró jelentés benyújtására: 2011. november 29. 
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Girasek Károly képviselő: Az iskolának szüksége van a táblákra, használják is 
azokat.  
 
Jávorka János képviselő: 2008-as pályázat tipikus példája annak, hogy nem kell 
megvalósítani egy pályázatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a PVB határozati javaslatát.  
 
  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
311/2011. sz. Kt. határozat: 

 
A Képviselő-testület a tájékoztatást elfogadja, 
utófinanszírozású dologi jellegű tételek (szolgáltatások 
79.950 Ft, egyéb szolgáltatások 50.000 Ft, egyéb 
általános költség 285.000 Ft)  414.950 Ft-os 
megelőlegezéséhez és a záró kifizetési kérelemben 
történő visszaigényléshez. A személyi kifizetéseket a 
képviselő-testület nem engedélyezi. 
A pótelőirányzatot a költségvetés soron következő 
módosításakor át kell vezetni.  
A kiadások fedezete a pályázati támogatás, melynek 
összegét az általános iskolai oktatás komplex támogatása 
szakfeladat átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatán a 
költségvetés módosításakor át kell vezetni.  
A Képviselő-testület megbízza Vargáné Fodor Rita 
pénzügyi csoport vezetőt a projektzárással kapcsolatos 
pénzügyi feladatok elvégzésével. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: záró jelentés benyújtására: 2011. november 29. 
 
 

                                               24./ ÉMÁSZ egyeztető tárgyalás 
                                                      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2011. év elején az akkori jegyző jelezte, hogy a volt 
laktanya területén az ÉMÁSZ egy órát cserélt. A csere alkalmával a szolgáltató 
szerelői megállapították, hogy a régi óra fordítva volt  bekötve, és évek óta nem mért. 
Az ÉMÁSZ tájékoztatta az önkormányzatot egy levélben arról, hogy a 2008. július 22. 
és  2011. január 11. közötti fogyasztását 78.640 kW/órában határozza meg, ami jelen 
pillanatban meghaladja a 3 MFt-ot. Ugyanakkor az ÉMÁSZ a szolgáltató egyeztetési 
lehetőséget felajánl, a levél kézhezvételét követő 8 napon belül van erre lehetőség. A 
bizottsági ülésen sok aggály megfogalmazódott. A felelősség hogyan oszlik meg, ki 
kötötte be az órát, készült-e jegyzőkönyv, elismerték-e a hibájukat stb. Becsült 
fogyasztásról van szó. Nem annyira egyszerű ez a történet, egyéb összetevői 
vannak. Bizottsági ülésen elhangzott, milyen kimutatásokat kell megkérni. Meg kell 
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nézni, hogy mennyit fizetett az ÉMÁSZ felé az önkormányzat, mialatt rosszul volt az 
óra bekötve. Az egyeztető tárgyalást feltétlenül meg kell valósítani.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát az 
ÉMÁSZ-szal történő egyeztető tárgyalás vonatkozásában.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
312/2011. sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a meghatalmazott kijelölése ÉMÁSZ 
egyeztető tárgyalásra  című előterjesztést, az egyeztetést 
szükségesnek, elengedhetetlennek tartja. 
 A tárgyalás előkészítéseként adatszolgáltatást kell kérni 
a Vízműtől. Be kell kérni a következő adatokat a Nyugat-
Nógrád Vízmű Kft. fizetett-e villanyszámlát, ha igen 
meddig, milyen fogyasztás után, meg kell tudni a 
szennyvíztelep energia felvételét, lehetőség szerint napi, 
heti és havi bontásban, a 2008. 07.22-2011.01.11-ig 
terjedő időszakra. Illetve ugyanerre az időszakra az 
ÉMÁSZ által az önkormányzat felé kiszámlázott díjakat.  
Meg kell bízni az önkormányzat ügyvédjét az ügy 
áttekintésével. Mindezek után a polgármester, jogász, és 
műszaki szakember bevonásával folytassa le az 
egyeztetést az ÉMÁSZ hálózati Kft-vel.  
 
Határidő: 2011. október 24. 
Felelős: adatszolgáltatás kérésért Mezőfi Zoltán  
polgármester 
 
 

                                                25./ Megbízási szerződés (COMPUTERV GM Kft.) 
                                                       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A város rehabilitációs pályázattal kapcsolatos 
NORDA hiánypótlás kibogozása nem egyszerű történet. Bózvári József a 
COMPUTERV GM Kft. képviselője a bizottsági ülésünkön részt vett. Felkértük Őt, 
vállalják el azt a feladatot, hogy a NORDÁ-nál eljárnak az ügyben. Két nap 
gondolkodási időt kért Bózvári úr, több beruházás kapcsán leterheltek, és ennek az 
ügynek a kibogozása nem könnyű. 48 órán belül érkezett egy e-mail, amiben közli, 
hogy a megbízást elvállalják, 620 eFt + Áfa díjért. Megérkezett a Megbízási 
szerződés-tervezet is. A város rehabilitációban már 40 millió forint fekszik, 
veszélyeztetése felelőtlen lépés lenne. A pályázatíróval a szerződés nem jól lett 
megkötve. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal támogatja a szerződés 
megkötését.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 
tartózkodás  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
313/2011. sz. Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Rétság város központi településrészének 
funkcióbővítő település rehabilitációja” című pályázat 
átdolgozásra irányuló kérdését.  
Megbízza a COMPUTERV GM Kft.-t (1074 Budapest, 
Dohány u. 104-106.) a pályázathoz kötődő hiánypótlás 
tényfeltáró és megoldási javaslatot kidolgozó feladatainak 
elvégzésével, a csatolt Megbízási Szerződésben szereplő 
620.000 Ft + 155.000 Ft Áfa (összesen 775.000 Ft) 
összegért. 
Felhatalmazza a polgármestert a Megbízási Szerződés 
aláírására. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: október 25. 

  
 
Hegedűs Ferenc képviselő távozott az ülésről. 
 
 
                                               26./ Egyebek  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Javaslatunk lenne, hogy a temetőben az aljzatot is 
helyre kellene hozni, és egy dobogó festését is meg kellene oldani.  Előzetes 
számítások szerint úgy, hogy a városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végzi 
a munkát, 100.000 Ft –ot kellene erre biztosítani. Ez tartalmazza a járólapokat, 
fugaanyagot, ragasztót, festéket is.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a PVB javaslatát a ravatalozó 
aljzat javításával kapcsolatban. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 
egyöntetű  szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
314/2011. sz. Kt. határozat: 

 
                                           Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyalta 

a ravatalozó aljzat burkolás, és dobogó festéssel 
kapcsolatos kérdést.  

                                            Felhatalmazza Salgai György városgondnokot a 
munkálatokhoz  szükséges anyagok beszerzésére. 

                                           A Képviselő-testület a  temető szakfeladaton a 
karbantartási anyag előirányzatát 80 eFt-tal, az ÁFA 
kiadásokat 20 eFt-tal megemeli. A kiadások fedezeteként 
az általános tartalékot jelöli meg.  
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Felelős : Salgai György városgondnok 
Határidő: 2011. október 30.  

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Zöld Híd tájékoztatót küldött, amiből kiderül, hogy az 
árak nem lesznek alacsonyabbak. Jogszabály változások lesznek, 1 évnél hosszabb 
időre szerződéseket kötni nem célszerű. 2013-tól nem önkormányzati feladat lesz a 
szolgáltatás, hatósági ármegállapítás lesz. 
 
Fűtésfelügyelet : A Művelődési Központ igazgatója tárgyalt az érintett személlyel, 
javasolom, hogy későbbi időpontban térjünk vissza a témára. 
 
Hegedűs József úr megkeresett, zajlik a volt alsós tagozatos iskolában az 
erdőkezelői tanfolyam. Fognak központilag kapni nagy mennyiségű fát, cserjét, illetve 
örökzöldet. Ingyen és bérmentve a város rendelkezésére bocsátaná, kéri jelöljük ki, 
hova ültessék. A temetőben az új virágládákba az örökzöldeket lehet is már 
telepíteni. A Városgondnokkal felveszi a kapcsolatot, és megjelölik a helyeket. 
Fiatalok faültetési akciót szerveztek, saját pénzből vennék meg a növényeket, 
célszerű megköszönni a felajánlást, de azt halasszuk el egy évvel, felesleges 
költségbe ne verjék magukat.  
 
Bizottsági ülésen Dukony Zsolt úr két dolgot vetett fel, kérte az ülésen ismertessem. 
Meg kellene tudni polgármester úrnak, hogy Diósjenő-Romhány vasút újraindítása 
megvalósulhatna –e. Szervezik a turisztikai útvonalat, és a Járóbeteg ellátó 
központhoz is jobban eljutnának a betegek. A másik, a Mindszenthy emlékpark 
karbantartása, nagyobb gondot kellene fordítani rá. 
 
Kérdezném, az irattár, valamint a műszaki csoport elhelyezésének kijelölése a 
Rákóczi út 32-ben megtörtént-e? 
 
Hutter Jánosné jegyző: Még nem történt meg, de folyamatban van. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Hány község adta be az orvosi ügyelettel 
kapcsolatos nyilatkozatát? 
 
Hutter Jánosné jegyző: Körülbelül 70 %. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jövő héten társulási ülésen kitérek erre a kérdésre. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Arra törekszünk, hogy ne legyen drágább, mint most. 
A közbeszerzést együttesen kellene finanszírozni. Kórház is jelezte, várják a 
lépésünket ebben az ügyben.  
 
Jávorka János képviselő: A Szőlő utcánál szükséges a fák nyesése, a Zöld Híd 
dolgozói jelezték, nem tudnak behajtani.  
Kérem a lakosságot, a szelektív gyűjtőedénybe tegyék a hulladékot, és azt ami 
belevaló. Mindszenthy park – évfordulós ünnepség, falevél hullik, rendet kell tenni.  
 
Girasek Károly képviselő: Projektor ügy megoldódott? 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Visszatérünk rá.  
 
Girasek Károly képviselő: A József A. utcában a Vízmű végképp lehetetlenné tette a 
közlekedést, lassan 1 hónapja. Kérek intézkedést. El van kerítve a terület. Engedélyt 
sem kért rá. Kérem utánanézni, olyan jelzést kaptam, hogy a Szőlő dombon Bánk 
felé szakszerűtlen fakivágás történt nagy területen. Zöld udvar kérdésében lépni kell! 
Ünnepség lesz, a meghívóból Pallavicini Antal neve kimaradt.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: A laktanyában a Mindszenthy emlékműnél két pad 
kihelyezése célszerű lenne, az idősek szívesen megpihennének ott. A városgondnok 
nem látja ennek akadályát. A másik téma a Járóbeteg kapcsán, a Közgyűlés kérdése 
misztifikálva van. Rétság város a Közgyűlésben 96,6 %-ban van jelen. Egyértelmű 
Rétság szerepe és helye ebben a kérdésben.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az ülés nyilvános részét bezárom. Zárt ülés keretében 
folytatjuk a munkát tovább. 
 
 

Kmft.  
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                Hutter Jánosné 
 polgármester                                                                                    jegyző 
 
 
 
 
 
Dr. Szájbely Ernő                                                                        Hegedűs Ferenc 
     jkv. hit.                                                                                          jkv. hit. 
 

 
 

 


