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17. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi 
ülésen. 

 
Jelen vannak:            Dr. Katona Ernő alpolgármester 

dr. Szájbely Ernő képviselő 
 Girasek Károly képviselő 
 Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 Varga Nándorné Int.vez.h. 
 Varga Dóra jkv.vezető 
 
 

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 fő 
jelenlétével ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek Károly, 
valamint Majnik László képviselő urakat javasolom.  A javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal a 
jelenlévők elfogadták.  
 
Ismertetem a meghívón szereplő napirendi pontokat. Napirendként javaslom a meghívón szereplő 
témákat tárgyalni, illetve egy napirend levételét. Javasolom napirendre tűzni 11. napirendként 
Tűzoltó szertár érintésvédelmi villámvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatát, valamint 12.-ként a 
Templom úttal kapcsolatos vállalkozói szerződést. 
A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta, és 
az alábbiak szerint tárgyalt. 

 
1./ Településrendezési eszközök módosításának 
felülvizsgálatának kezdeményezése 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  ülésén megtárgyalta 
a  napirendet. A Településrendezési Terv felülvizsgálata 2013. évben időszerű. A PVB a Piac 
területét kiemelten szeretné kezelni. Át kell tekinteni a Piac jelenleg hatályos rendezési tervbe 
illeszkedését. A tervező által elkészített lehetséges javaslatot kiegészítéseinkkel, módosításra 
visszaadtuk a tervezőnek. A PVB javaslata a következő: felkéri Bulejka András szakértőt, Kovács 
Miklós tervezőt és Baranyai-Bőgér Katalin műszaki ügyintézőt, hogy egyeztetéseket folytassanak 
a Piac kialakításáról.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 

   
  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

                                                                            egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
  határozatát: 
 
  143/2013.( VI.11.) számú KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Településrendezési 
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eszközök módosításának felülvizsgálatának 
kezdeményezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Piac kialakítását 
kiemelt feladatának tartja. A területre 
vonatkozó szabályozást szakemberek 
bevonásával kívánja előkészíteni.  
 
Felkéri Bulejka András szakértőt, Kovács 
Miklós tervezőt és Baranyai-Bőgér Katalin 
műszaki ügyintézőt az előkészítő munkák, 
egyeztetések elvégzésére. 
 
Határidő: 2013. június 20. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

2./ „C” jelű út áttervezésére vonatkozó Tervezői 
szerződése 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 

 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet 
tárgyalta, a kiosztott módosított határozati javaslat elfogadását javasoljuk. A „C” jelű út terv 
módosítását megrendeltük, 2013. évi költségvetésünkben a terv módosítás fedezetét 
biztosítottuk. Megkeresésünkre a tervező megküldte a Tervezői szerződés tervezetét, melyet a 
PVB egyhangúlag elfogadásra javasol.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
144/2013.( VI.11.) KT. határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a -városközpont rehabilitációhoz 
kapcsolódó -  C” jelű út áttervezésére vonatkozó  
„Tervezői szerződésről” készített előterjesztést. 
 A Képviselő-testület a KOVATERV Kft-vel 
kötendő, 170.000 Ft+ áfa összegű, Tervezői 
szerződést jóváhagyja.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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3./ Önkormányzat vagyonbiztosítására kért ajánlatok 
elbírálása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet 
tárgyalta, a módosított kiosztott határozati  javaslat szerint támogatja a határozat elfogadását. A 
bizottsági ülésen megfogalmazásra került az a vélemény, hogy a jelenlegi biztosítónkkal a 
Generáli Biztosítóval elégedettek vagyunk, korrekt partner. Az ajánlata igen szerény összeggel 
haladja meg a legolcsóbb ajánlatot benyújtó AEGON biztosító ajánlatát. Más vélemény szerint a 
legolcsóbb ajánlatot tevő biztosítóval kellene szerződést kötnünk. A bizottság végül is a Generali 
Biztosító ajánlatát javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
145/2013.( VI.11.) KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az önkormányzati vagyon 
biztosítására vonatkozó szerződési ajánlatokról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a benyújtott 
vagyonbiztosítási ajánlatokat figyelembe véve, 
2013. július 1. napjától Generali Biztosító, évi 
987.693Ft-os  ajánlatát fogadja el. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, az 
előterjesztés mellékletét képező feltételekkel a 
biztosítási szerződés megkötésére. 

 
Határidő:  2013. június 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

4./ Felelősségbiztosítási szerződés 
módosítása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Gyakorlatilag arról van szó, hogy a Képviselő-testület döntött 
arról, hogy a házi segítségnyújtás feladatot átveszi a kistérségtől. A működési engedély 
kiadásának feltétele, hogy házi szociális gondozóinkra felelősség biztosítást kössünk. A jelenlegi 
szerződésünk kerül kiegészítésre, július 1. naptól a két dolgozóval. A Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság a napirendet tárgyalta, a kiosztott módosított határozati javaslat 
elfogadását javasoljuk.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület 17/2013. sz. jegyzőkönyve 

 4

 
 
 
 
146/2013.( VI.11.) KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2013. július 1. naptól módosuló 
felelősségbiztosítási szerződésről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a két 
fő házi szociális gondozó éves 
felelősségbiztosítása 2.000 Ft/fő. A 2013. évi 
díjtétel az éves költségvetésben rendelkezésre 
áll. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező feltételekkel a 
biztosítási szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  2013. július 01. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

5./ Nyugat-Nógrád Gyermekvédelmi és 
Családsegítő Önkormányzati Társulás társulási   
 megállapodásának felülvizsgálata 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet 
tárgyalta, elismeréssel szóltak tagjai Nagyoroszi község gesztori munkájáról.. Eddig is jól látta el 
Nagyoroszi a feladatokat, igyekeztek az állami normatíva összegéből gazdálkodni. Bízunk benne, 
hogy a jövőben sem lesz probléma, sem a feladatellátás, sem a finanszírozással. Ez az a feladat, 
melyet mindenképp célszerű továbbra is társulási formában ellátni. A bizottság egyhangúan 
javasolja a Képviselő-testületnek a kiosztott módosított határozati javaslat elfogadását. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
147/2013.( VI.11.) KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nyugat-Nógrád Gyermekvédelmi 
és Családsegítő Önkormányzati Társulás 
társulási megállapodásának felülvizsgálatáról 
készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét 
képező Társulási Megállapodást elfogadja.  
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Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
Társulási Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

6./ II. számú Háziorvosi Szolgálat háziorvosi 
feladatainak ellátására megbízási szerződés  
jóváhagyása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Tulajdonképpen, három szerződésről van szó. Szeretném jelezni 
érintettségemet az egyik szerződés kapcsán, kezdeményezem a döntéshozatalból való 
kizárásomat.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: szavazásra teszem fel elnök úr bejelentését érintettségéről. Aki 
egyetért kéz feltartással jelezze.  
 
A Képviselő-testület egyhangú 5 igen szavazattal elfogadta dr. Szájbely Ernő érintettsége miatti 
kizárását a személyét érintő szerződéssel kapcsolatos szavazásból.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Szeretném jelezni érintettségemet az egyik szerződés kapcsán, 
kezdeményezem a döntéshozatalból való kizárásomat. Kérem a testületet, hogy ezt fogadja el.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. A Képviselő-testület egyöntetűen 5 igen 
szavazattal elfogadta a Prae Medic Kft. szerződésének szavazásakor dr. Katona Ernő 
alpolgármester kizárását. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Egyesével szavazunk, kérem, szavazzon, aki egyetért, a Prae 
Medic Kft. szerződésével kapcsolatos határozati javaslattal. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
148/2013.( VI.11.) KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az egészségügyi ellátásra 
vonatkozó szerződések jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a II. számú Háziorvosi 
Szolgálat háziorvosi feladatainak ellátására 
vonatkozó, a PraeMedic Egészségügyi és 
Szolgáltató Kft-vel kötendő, 2013. június 1. 
napjával hatályos megbízási szerződést  havi  
550.000 Ft-tal   jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződéseket aláírja. 
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Határidő: 2013. június 12. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem, szavazzon, aki egyetért Kovács Anna egyéni 
vállalkozóval kötendő szerződéssel kapcsolatos határozati javaslattal. 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát: 
 
149/2013.( VI.11.) KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az egészségügyi ellátásra 
vonatkozó szerződések jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a II. számú Háziorvosi 
Szolgálat körzeti ápolónői feladatainak ellátására 
vonatkozó, Kovács Anna egyéni vállalkozóval 
kötendő, 2013. június 1. napjával hatályos 
megbízási szerződést, ledolgozott 
munkanaponként napi 7.300 Ft-tal jóváhagyja. 

 
Határidő: 2013. június 12. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem, szavazzon, aki egyetért dr. Szájbely Ernő egyéni 
vállalkozóval kötendő szerződéssel kapcsolatos határozati javaslattal. 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4 igen szavazattal meghozta alábbi                   
határozatát: 
 
150/2013.( VI.11.) KT. határozat 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az egészségügyi ellátásra 
vonatkozó szerződések jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Fogorvosi  Szolgálat 
fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozó, Dr. 
Szájbely Ernő egyéni vállalkozó fogszakorvossal 
kötendő, 2013. június 3. napjával hatályos 
megbízási szerződést, havi 495.000 Ft-tal  
jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződéseket aláírja. 
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Határidő: 2013. június 12. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Dr. Katona Ernő alpolgármester: Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Bánk 
vonatkozásában háziorvosi feladataimat nem vagyok köteles Bánk területén ellátni. Azzal is 
eleget teszek feladat ellátási kötelezettségemnek, ha a rétsági rendelőmben ellátom a bánki 
betegeket. Az Önkormányzat éves szinten több, mint egy millió forintot fizet Bánknak a rendelő 
fenntartásért. Ezt az összeget lehetne a szolgálatra fordítani.  
 
Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző: A Képviselő-testület javasolja, hogy Polgármester Úr 
illetve Alpolgármester Úr vegye fel a kapcsolatot a bánki Önkormányzattal, a bánki Rendelő 
működési költségeinek fenntartásával kapcsolatban kezdeményezzenek egyeztetést.  
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 
151/2013.( VI.11.) KT. határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete egyetért Dr. Katona Ernő háziorvos 
javaslatával és egyeztető tárgyalásokat 
kezdeményez Bánk Község 
Önkormányzatával a II. számú Háziorvosi 
Szolgálat működési költségeinek 
megosztásáról. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert és 
Dr. Katona Ernő háziorvost a tárgyalások 
lefolytatására. 

 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Dr. Katona 
Ernő háziorvos 
 
 

7./ Szociális étkezés és házi segítségnyújtás szakmai 
programjának elfogadása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet 
tárgyalta, a kiosztott módosított határozati javaslat elfogadását javasoljuk. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
152/2013.( VI.11.) KT. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a szociális étkeztetés a házi 
segítségnyújtás feladatok szakmai programjáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés 
mellékletét képező szakmai programokat 
jóváhagyja. 

 
Határidő: 2013. július 01.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

8./Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Intézményben helyettesítési díj megállapítása 
intézményvezetői feladatokért 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet 
megtárgyalta, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján Végh József 
munkaviszonyának megszűnése óta az Őt helyettesítő Varga Nándorné igazgató helyettes 
jogosult az igazgatói státusz ismételt betöltéséig helyettesítési díjra, elvégzett többlet munkájának 
erejéig. A PVB a kiosztott módosított határozat szerinti javaslatot  támogatja azzal, hogy az 
összegek elé a pontosítás érdekében kerüljön be a bruttó kifejezés.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 
153/2013.( VI.11.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár Intézményben az 
igazgató helyettesítését ellátó közalkalmazott 
helyettesítési díjának megállapításáról szóló 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 24. 
§ (1) bekezdése alapján 2013. április 21. 
napjától az igazgatói munkakör tényleges 
betöltéséig helyettesítési díj kifizetését 
engedélyezi. 
 
A helyettesítési díjat a helyettesítés 
időtartamára Varga Nándorné közalkalmazott 
részére az alábbiak szerint határozza meg: 
- az igazgatói feladatok ellátásáért havi bruttó 
58.260 Ft, 
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- helyi médiával kapcsolatos feladatok 
ellátásáért (Hangadó, RTV, internet) havi bruttó 
38.840 Ft. 
 
A költségvetés módosításakor a helyettesítési díj 
fedezetét az általános tartalék terhére  át kell 
vezetni.  
 
Határidő: 2013. június 15., majd 
folyamatos 
 
Felelős:munkáltatói intézkedések 
megtételéért Mezőfi Zoltán polgármester,  
a számfejtés folyamatosságáért Vargáné 
Fodor Rita megbízott jegyző 
 
 

9./Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Intézményben helyettesítési díj megállapítása 
takarítási feladatokért és közfoglalkoztatás 
engedélyezése 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet 
tárgyalta. Szintén a Művelődési Központot érinti. A betegállomány miatti helyettesítés a takarítónő 
vonatkozásában. A Képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy a feladat ellátás 
érdekében az álláshely bérét nem zárolja. Az azóta bekövetkezett sajnálatos betegség azonban 
indokolja, hogy a betegállomány kezdetétől, az új munkatárs munkába állásáig a jelenleg 
takarítási feladatokat is ellátó közalkalmazott részére az elvégzett munka ellenértéke kifizetésre 
kerüljön. Igazgató helyettes asszony másik kérése, hogy a megnövekedett feladatok és a 
lecsökkentett létszám minimális szintű kompenzálása érdekében a Munkaügyi Központtal kötött 
megállapodás alapján művelődésszervező munkáját segítő, munkatörvénykönyv hatálya alatt 
foglalkoztatott pályakezdő fiatalnak a 6+3 hónapon keresztül alkalmazhasson. A bizottság a 
kérést egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
154/2013.( VI.11.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár intézményben takarítói és Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó, a 
művelődésszervező munkáját segítő munkatárs 
határozott idejű foglalkoztatásának lehetőségéről 
készített előterjesztést. 

 
1.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 
betegség miatt a könyvtár takarítási feladatait 
2013. május 8-tól június 30-ig helyettesítőként 
ellátó, állományba tartozó munkatárs részére 
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időarányosan, havi bruttó 67.375 Ft kerüljön 
kifizetésre.  

 
2.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 
Munkaügyi Központtal kötött megállapodás 
alapján a – művelődés-szervező munkáját segítő 
- Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó egy 
fő pályakezdő fiatal 6+3 hónapon keresztül, 
határozott időtartamra foglalkoztatásra kerüljön. 
A határozott idejű foglalkoztatás 6 havi 
költségének fedezetét a Munkaügyi Központtól 
átvett pénzeszköz, 3 havi foglalkoztatásának havi 
bruttó 98.000 Ft munkabér és járulékainak 
fedezetét  az általános tartalék  képezi. A 
költségvetés módosításakor az előirányzat 
változást át kell vezetni.  
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a 
foglalkoztatásra vonatkozó megállapodást a 
Munkaügyi Központtal megkösse.   

 
Határidő: 2013. június 15. és szöveg szerint 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
Költségvetés módosítás előkészítésért Vargáné 
Fodor Rita mb. jegyző 
 
 

10./Rétság, Laktanya út 9. szám alatti épület 
tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi 
felülvizsgálatának megrendelése 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet 
tárgyalta szóbeli előterjesztésként. Az új tűzoltó szertár épületére is kell, hogy rendelkezzünk 
érvényes érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálati mérési jegyzőkönyvekkel, ezt 
el kell végeztetnünk még a használatbavétel előtt. Ez volt a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
kérése. Született egy határozati javaslat, megkérném Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
Asszonyt, hogy legyen olyan kedves ismertetni.  
 
Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző: Ismertetem a határozati javaslatot. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
155/2013.( VI.11.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Rétság, Laktanya út 
9. szám alatt lévő épület tűzvédelmi, 
érintésvédelmi és villámvédelmi 
felülvizsgálatának megrendeléséről és a 
szükséges mérési jegyzőkönyvek 
elkészítéséről szóló szóbeli előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a Hivatásos Tűzoltó Örs 
tevékenységének megkezdésének biztosítása 
érdekében megrendeli Pásztor Zoltán 
vállalkozótól a tűzvédelmi, érintésvédelmi és 
villámvédelmi felülvizsgálat elvégzését.  A 
költségek fedezetéül a 2013. évi költségvetés 
általános tartalékát jelöli meg. 
 
Felhatalmazza Vargáné Fodor Rita megbízott 
jegyzőt a felülvizsgálatok megrendelésére, 
maximum 200.000 Ft erejéig. 

 
Határidő: 2013. június 13. 
Felelős Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 

 
11./ Templom utca marással történő 
burkolatjavítására vállalkozói szerződés  
jóváhagyása és pótelőirányzat biztosítása 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet 
tárgyalta szóbeli előterjesztésként. Tehát itt a Templom utcának a felújításáról van szó, úgy tűnik, 
hogy sikerül egy olyan vállalkozást találni, aki hozzá tud jutni, egy olyan speciális géphez, amelyik 
ezt a munkát el tudná végezni, viszont ez a gép csak egy pár darab van az országban, tehát 
nagyon leterhelt, és ezért kell most döntést hozni ez ügyben.  
Amely végül is lehetővé teszi, hogy ezt a sokak által használt és meglehetősen rossz állapotban 
lévő utat ennek a gépnek a segítségével sikerül kicsit felújítani és rendezni.  
Erről gyakorlatilag egy vállalkozási szerződést kell kötni. Javasolja a bizottság, hogy a Képviselő-
testület a kiosztott szerződés-tervezetet elfogadni szíveskedjen, továbbá hatalmazza fel, Mezőfi 
Zoltán polgármester urat  a szerződés aláírására. Megkérjük megbízott jegyző Asszonyt, 
ismertesse  a javaslatot. 
 
Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző: Ismertetem a határozati javaslatot. 
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért, a határozati javaslattal. 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyöntetű 5 igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
156/2013.( VI.11.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta a Templom utca 
marással történő burkolatjavításáról szóló 
szóbeli előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a munkák elvégzésére a 
Váci Útépítő Kft. 3.009.990 Ft + áfa vállalási 
árú ajánlatát elfogadja.  A felújítási munkák 
fedezetéül a 2013. évi költségvetés általános 
tartalékát jelöli meg. 
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Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés aláírására. 
Az előirányzatok átvezetésére a 2013. évi 
költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 

 
Határidő: szerződés kötésre 2013. június 13., 
majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

12. Munkaügyi per költségeinek viselése 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet 
tárgyalta szóbeli előterjesztésként. Tehát itt Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 
fordult tegnapi nap folyamán felhívással az Önkormányzat felé. Nyolc napon belül nyilatkoznunk 
kell, hogy milyen perköltség igény áll fenn, az Önkormányzatnak a felperessel szemben. Jelenleg 
az Önkormányzatnak ebből a perből összesen, az ügyvédi munkadíj költsége 264. 160.- Ft.  
A bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett döntött. Elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy csak az ügyvédi költség 264. 160.- Ft.-os összege legyen  áthárítva a felperesre.   
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Ezzel kapcsolatos kérdés, vélemény, új javaslat van-e? 
 
Jávorka János képviselő: Felvázolta a bírónő, hogy a perköltséget a vesztes fél szokta fizetni 
általában. 
Én azt javasoltam a Polgármester Úrnak, hogy ő meglátása szerint, ha úgy gondolja, keresetét 
visszavonhatja.  
Ezt polgármester úr ott helyben nem tette meg, erre mondta a bírónő, hogy 15 nap alatt még 
megtehető. Polgármester úr 15 napon belül írásban visszavonta a keresetét.  
A tárgyaláson megkérdezte a bírónő az ügyvéd Urat, hogy perköltség vonatkozásában milyen 
lehetőség van. Az ügyvéd Úr egyértelműen fogalmazott, a Képviselő-testület jogköre ebben 
dönteni. Én akkor azt mondtam a bíróságon, hogy Polgármester Úr vonja vissza a keresetét, és 
bízom benne, hogy a Képviselő testület a perköltség alakulásában  megoldást fog találni. 
Javaslom: a perköltség 50%-ára tartsunk igényt, a többit engedjük el. 
 
Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző: Ismertetem a határozati javaslatot. (Ismertetés után) 
 
Girasek Károly képviselő: Egy észrevétel, természetesen erről az ügyvédet kell értesíteni, aki 
részletes kimutatással ezt a döntést megküldi a bíróságnak, nem elég nekünk erről dönteni,  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a módosított határozati 
javaslattal, mely szerint az ügyvédi költség 50 %-át hárítsuk át polgármester úrra.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4 igen és 1 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
157/2013.( VI.11.) KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testület megtárgyalta Mezőfi Zoltán felperes 
által kezdeményezett munkaügyi per 
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költségeinek megtérítéséről szóló szóbeli 
előterjesztést. 
 
A képviselő testület a felmerült ügyvédi költség 
264.160 Ft költség 50 %-át, 132.080 Ft-ot 
átvállalja, a fennmaradó 50 %-ot áthárítja 
polgármester úrra.  Az áthárított költséget 
2013. augusztus 31. napig kell megfizetni az 
önkormányzat 11741031-15451615 számú 
bankszámlára. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

Dr. Katona Ernő polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a részvételt, az  ülést 19 órakor 
bezárom. 
 
 
 

 
 

Kmft. 
 
 
 

Dr. Katona Ernő  Vargáné Fodor Rita 
  alpolgármester  mb. jegyző 
 
 
 
 
Girasek Károly  Majnik László 
      jkv. Hit  jkv. hit. 

 


