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24. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2013. szeptember 27. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi 

ülésen.  
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                        Hegedűs Ferenc képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
 Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 Varga Nándorné ig.h. 
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 

Az ülésen megjelent Ferencsik Rajmond, Rétság város volt rendőrkapitánya. 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 7 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Külön köszöntöm Ferencsik 
Rajmondot, városunk volt rendőrkapitány urát. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek Károly, 
valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal 
jelenlévők elfogadták.  
 
A PVB javaslata nyomán javasolom levenni ülésünk napirendjéről az eredeti meghívón 
szereplő 1., 19., 26., 27., 28-as számú napirendeket. Megállapítom, hogy a javaslatot 
jelenlévők 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadták. 
Ugyancsak a bizottság javaslatának megfelelően kérném felvenni 24. napirendként 
Párhuzamos foglalkoztatás kérése, 25. előfizetői keretszerződés jóváhagyása, 27. 
Laktanyában lévő garázs áramellátására érkezett ajánlat elbírálása, 28. Mindszenty-nap 
költségeihez pótelőirányzat biztosítása című napirendeket. Megállapítom, hogy a napirend 
felvételre vonatkozó javaslatot jelenlévők 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadták. 
Az eredeti meghívón szereplő zárt ülés napirendjét, nevezetesen az Óvodavezető bérének 
megállapítása című napirendet nyílt ülés keretében tárgyalnánk, 26.-ként.  
 
A napirendi pontokkal kapcsolatos ajánlást a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt. 
 

1) Iparűzési adóról szóló 22/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
2) Talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 21/2004. (XII.23.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 

 
3) Napközikonyha szennyvíz kibocsátási ügye 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
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4) Rétság, Rákóczi út 53. út alatti társasház vízelvezetése 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
5) Répássy Lászlóné ingatlan felújítási kérelme 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 

 
 
6) Kőolajvezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás kérése 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
7) Csatlakozás Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
                                           
8) 2014 évi földhaszonbér megállapítása  

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 

9) Fölhaszonbérleti kérelem        
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
10) Gyakorlati idő biztosítására (óvónők) 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
11) Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat kérelme 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 

 
12) Kérelem irodahelyiség használatára 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
13) Lakossági veszélyes hulladék ártalmatlanítási szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 

 
14) Megbízási szerződéskötés lehetősége a Localinfo Információ Szolgáltató Kft-vel 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
15) Belső ellenőri pályázatok elbírálása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 

 
16) Tájékoztató követelésállományokról 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
17) Tájékoztató intézkedési terv végrehajtásáról 
Előterjesztő: Seresné Antalics Aranka élelemezés-vezető 
 
18) Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos szerződés-módosítás 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
19) Delegálás az Általános Iskola Intézményi Tanácsába 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
20) Jávorka János tiszteletdíj felajánlása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
21) Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. határozatainak jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
22) Tájékoztató Napköziotthonos Óvoda szabályzatairól 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                   24/2013.(IX.27.) sz. jegyzőkönyve 

 3

 
23) Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
24) Párhuzamos foglalkoztatás kérése 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző  

 
25) Előfizetői keretszerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző  

 
26) Óvodavezető bérének megállapítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
27) Laktanyában lévő garázs áramellátására érkezett ajánlat elbírálása 
Előterjesztő: Jávorka János képviselő (szóbeli előterjesztés) 
 
28) Mindszenty-nap költségeihez pótelőirányzat biztosítása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 

29) Egyebek 
 
Napirend előtt: 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm körünkben Ferencsik Rajmondot, 
városunk volt rendőrkapitányát. 
 
Ferencsik Rajmond Nm-i Rendőrfőkapitányság főkapitány helyettese: Tisztelettel 
köszöntöm a Tisztelt Képviselő urakat, megjelenteket. Köszönöm a lehetőséget. 2013. 
szeptember 15. napján az Országos Főkapitány úr felmentett rendőrkapitányi tisztségemből, 
és 16-ával kinevezett a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitányság Rendészeti főkapitány 
helyettesi posztjára. Személyesen szerettem volna elköszönni, és megköszönni 
polgármester úr, valamint Képviselő-testületnek, Rétságnak, minden állampolgárának a 
munkámban, munkánkban nyújtott segítségért, támogatásért. A Nógrád m-i főkapitány úr 
javaslatára az országos rendőrfőkapitány úr engem tisztelt meg jelenlegi beosztásom 
betöltésével. A rétsági rendőrkapitányság személyi állományának teljesítménye felhívta 
Rétságra a figyelmet országos viszonylatban. Ezt az eredményt nem egyedül értem el. 
Kettős érzés van bennem, nehéz az érzelmi kötődésemet félretenni, itt idehaza vagyok. Ez a 
2. alkalom, amikor elhagyom városunkat, 1998-ban egyszer elköszöntem, azt hittem annál 
rosszabb érzés nem lehet, most elmondhatom, hogy most még nehezebb. Feladatot kaptam, 
igyekszem teljesíteni. Köszönöm az elmúlt 4 év közös munkáját. Remélem nemcsak úgy 
maradok meg emlékezetükben, hogy a rendőrségi  épületben jelentős változás történt. A 
szakmai munka területén az eredmények igazolták magukat. Biztos vagyok benne, hogy az 
itt maradt állomány továbbviszi a jó eredményt. Belovai Róbert a megbízott rendőrkapitány, 
nagyon jó szakember. Továbbra is szívesen várom észrevételeiket, esetleges kritikákat, az 
ajtóm nyitva áll, szeretettel fogadom Önöket. Mégy egyszer nagyon köszönöm.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm főkapitány helyettes úr. 
 
Áttérünk a napirendek tárgyalására.  
 

1./ Helyi iparűzési adóról szóló 22/2003.(XII.31.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
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Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, felkérem Elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottságunk szeptember 24-én kedden, 8 fő bizottsági tag 
jelenlétével határozatképesen ülésezett.  
A helyi adóval kapcsolatos rendeleteinket 2013. október 15. napjáig felül kell vizsgálni a Nm-i 
Kormányhivatal felhívására. A felülvizsgált rendeleteket november 1. napig meg kell 
küldenünk a Kormányhivatalnak. Helyi iparűzési rendeletünk 2003-ban került elfogadásra. 
Akkor a jogszabályoknak megfelelően került megállapításra az ideiglenes tevékenység után 
fizetendő adómérték. Az elmúlt évek jogszabályváltozásai érintik e rendelkezést is, ezért 
annak aktualizálása, módosítása indokolt. Nem történt sok változtatás. Január 1-én lép 
hatályba a rendelet. A 3.§.(2) pont, 4.§., valamint 6.§. hatályát veszti, okafogyottá vált.  Új 
adónem nem lép be. Vita a bizottsági ülésen nem volt, a bizottság a rendelet – tervezet 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Mivel nincs, szavazásra teszem fel a 
rendelet-tervezetet.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal megalkotta A helyi 
iparűzési adóról szóló 16/2013. (IX.30.) rendeletét.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013 (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 22/2003./XII.31./ rendelet módosításáról 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) 
pontjában, továbbá a Helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 22/2003. (XII.31.) rendeletét (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 
A Rendelet 3.§ (2) a) pontja, 4.§-a, és 6. §-a hatályát veszti.  
    

2.§ 
 

Ez a rendelet 2014. január 1. napon lép hatályba. A rendelet a hatályba lépést követő 
napon hatályát veszti.  

 
 
 
Mezőfi Zoltán                                                                              Vargáné Fodor Rita 
polgármester                                                                                  megbízott jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 
 
2013. szeptember 30. 
 
 
                       Vargáné Fodor Rita 
                        megbízott jegyző 
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2./ Talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 
szóló 21/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosítása 

      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A környezetterhelési törvény változása miatt szükséges a 
rendelet módosítása. Néhány apró változtatásról van szó. A módosított rendelet-tervezet 
kiosztásra került. A bizottsági ülésen felvetésre került, hogy indokolt lenne új rendelet 
megalkotása. Véleményként elhangzott, ez nem az a rendelet, amit most kellene egységes 
szerkezetbe hozni, csak 2 módosítás történt benne. A bizottság 7 igen, 1 tartózkodás 
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel 
a rendelet-tervezetet. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen, 1 tartózkodás szavazattal megalkotta A 
Talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról 
szóló 21/2004. (XII.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendeletét.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat  Képviselő-testületének   
 

17/2013. (IX.30.) rendelete 
 

 a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 21/2004. (XII.23.) 
rendelet módosításáról 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) 
pontjában, továbbá a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény  21/A. § (2) 
bekezdésében és 26.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
21/2004. (XII.23.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §  
 
A rendelet 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2. §  
(1) A Rendelet 2. § (3) bekezdése, valamint 4. §-a hatályát veszti.  
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 

hatályát veszti. 
 

    Mezőfi Zoltán sk.                                                           Vargáné Fodor Rita sk. 
    polgármester                                                             megbízott jegyző 
 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. szeptember 30. 

                                                    Vargáné Fodor Rita sk.                                                                         
megbízott jegyző 
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1. számú melléklet 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 21/2004. (XII.23.) 

önkormányzati rendeletet módosító  
 
 

17/2013. (IX.30.) rendeletéhez 
                                                          

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj kiszámításának módja 

 
1.)  A talajterhelési díj mértéke: 

TTD = E x A x T x V 
ahol: 
TTD : a fizetendő éves talajterhelési díj 
E: egységdíj törvény szerint egységesen 1.200 Ft/m3  
A: a díjfizetési alap (a lakóegységből a talajba juttatott szennyvíz mennyisége) m3 /év 
T: területérzékenységi szorzó Rétság város teljes belterületi részén (külön jogszabály 
szerint)  egységesen 1,5 
V: veszélyeztetési szorzó (a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján végzett 
talajterhelés esetén) egységesen 1. 

 
2.) A díjfizetési kötelezettség alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a 

méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján 
meghatározott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra 
figyelembe vett vízmennyiséggel. Az alap tovább csökkenthető azzal a számlával igazolt 
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából az arra feljogosított szervezettel 
szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését 
igazolja. 

 
 

3./ Napközi konyha szennyvíz kibocsátási ügye 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Rétság Város Önkormányzata a Rétság, Templom u. 9. 
szám alatt működő konyha vonatkozásában felszólítást kapott, hogy a szennyvíz 
kibocsátásra engedélyt kell kérelmeznie a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől, mivel nem rendelkezik a közcsatornába 
bocsátott szennyvizek minőségére vonatkozóan határozatban megállapított, a kibocsátásra 
jellemző komponenseket nevesítő küszöbértékkel. A Képviselő-testület augusztus 8-án 
megtárgyalta a konyha szennyvízkibocsátásáról szóló előterjesztést, és ott a 
szennyvízbemérés és az előtisztító beépítése közül a szennyvíz bemérése mellett döntött, 
amely meg is történt. Ennek eredményeit elküldtük a DMRV-nek, és kértük a befogadói 
nyilatkozatuk kiadását. A DMRV állásfoglalása alapján a bemért szennyvíz szennyezőanyag 
koncentrációja több esetben is jelentősen meghaladta a vízszennyező anyagok 
kibocsátásaira vonatkozó előírt határértékeket. Így a közintézmény szennyvízbefogadását 
előtisztítás nélkül nem tartják megfelelőnek, és a városi szennyvízcsatorna és 
szennyvíztisztító telep üzemeltetőjeként közszolgáltatói szennyvíz befogadói nyilatkozatukat 
nem tudják megadni. Javaslatuk szerint megfelelő zsír- és hordalékfogó berendezés 
beépítése javasolt. Ez mindenképpen szaktervező bevonását igényli. A bizottsági ülésen 
elhangzott, hogy meg kell felelni a jogszabályi előírásoknak, szabályszerűen kell működnie a 
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rendszernek. Érdeklődni kell, több vállalkozást meg kell keresni, és a legegyszerűbb 
megoldást megtalálni a feladat elvégzésére. Jeleznünk kell, hogy a folyamat elindult. A 
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság, 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, kérem szavazzunk. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
227/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Rétság, Templom u. 9. szám alatti 
konyha szennyvíz kibocsátási ügyéről készített 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A  Képviselő-testület szükségesnek tartja a Rétság, 
Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz 
kibocsátási ügye miatt egy előtisztító berendezés 
beépítését, a folyamatnak az elindítását támogatja.  
A Képviselő-testület az előtisztító berendezés 
tervezésére, beépítésére árajánlatokat kér. 
 
Határidő:  2013. október 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

4./ Rétság, Rákóczi út 53. út alatti társasház 
vízelvezetése 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétság, Rákóczi út 53. szám alatti társasház lakói az 
épület lépcsőházát évek óta esőzéskor elöntő víz okozta problémák miatt készíttettek el egy 
építésügyi műszaki szakértővel tartószerkezeti, és épületszerkezeti műszaki szakértői 
véleményt. A szakértői véleményben szerepel, hogy a helytelen magassági szintre épült 
járda és út okozza a kialakult problémát, azok kezelőjének kell a problémát műszakilag 
megoldani, és annak költségeit viselni. A szakértő javaslatot is tesz a hiba kijavítására 
vonatkozólag, mely szerint az aszfaltozott, mind a négy lépcsőházat kiszolgáló járdát és az 
úttestet nem, csak a vizsgált lépcsőházba bekötő betonjárdát kell felbontani. A víznyelő és a 
folyóka csapadékvize zárt csővezetékben az épület déli oldaláig, illetve a lejtésviszonyok 
szerint azon túl is vezethető, ott a gyepes terepfelszínre kivezethető, hogy – mint eddig is – 
elszikkad, vagy a befogadóba távozik. A munkát a városüzemeltetési csoport el tudja 
végezni. A bizottsági rövid vita alakult ki a téma körül. A jogszabály szerint mindenki a saját 
területén köteles gondoskodni a vízelvezetésről, közterületen ez az önkormányzat feladata. 
A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Mivel nincs, kérem szavazzunk.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
228/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Rétság Rákóczi u. 53. szám alatti 
társasházat érintő vízelvezetés tárgyában készített 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület támogatja a Rákóczi u. 53. 
szám alatti társasház vízelvezetési problémájának 
megszüntetésére szolgáló munkák elvégzését, 
elfogadja a műszaki megoldásokat, amelyeket a 
szakértői vélemény tartalmaz. Tudomásul veszi, 
hogy a munkákat az önkormányzat 
Városüzemeltetési Csoportjával el tudja végeztetni, 
a feladattal a 2013. évi karbantartási tervet 
kiegészíti. 
 
Határidő: értesítésre: 2013. október 15.,   munkák 
elvégzésére: 2013. október 30.                          
Felelős:    Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző és 
Salgai György városgondnok 
 
 

5./ Répássy Lászlóné ingatlan felújítási kérelme 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Répássy Lászlóné Rétság, Nyárfa u. 9. II.6. szám alatti 
lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy bérelt lakásának az ablak feletti áthidaló 
koszorú külső vakolatát az önkormányzat csináltassa meg, szerinte élet- és 
balesetveszélyes. A hivatal jelezte a kérelmező felé, hogy a probléma megoldásához a többi 
tulajdonos hozzájárulása is szükséges, mivel a társasházi alapító okirat kimondja, hogy a 
társasház homlokzati fala, a külső vakolás az épületnek olyan része, amely a társasház 
közös tulajdonát képezi. Erre a tájékoztatásra kérelmező újabb levelet küldött, melyben 
félreértésre hivatkozik, miszerint a Nyárfa u. 9. nem társasház, erre vonatkozó iratról nem 
tud. Valamint jelezte, hogy egy vállalkozóval beszélt, és ő 30 eFt-ért vállalná a javítást. Ez az 
adat becslés szerint hibás, pl. nem tartalmazza az állványozás költségét. A lakótársakkal 
egyeztetett és ők arra hivatkozva, hogy nem társasház, a javítási, felújítási költségekhez 
nem járulnak hozzá.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy furcsa, hogy az ott lakók nem tudnak arról, hogy 
társasházban laknak. Elhangzott továbbá, hogy amikor a tető javítására került sor, akkor a 
társasházi alapító okirat alapján az önkormányzat vállalta a ráeső költségeket, ugyanígy 
ebben az esetben is a ráeső részt vállalná.  A bizottság a „D” határozati javaslat elfogadását 
javasolja, 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki 
a „D” határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
229/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Répássy Lászlóné Rétság, Nyárfa u. 
9. szám II. em. 6. szám alatti önkormányzati lakás 
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bérlőjének kérelme ügyében készített előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a társasházi alapító okiratban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekinti, a 
továbbiakban is ennek megfelelően kíván részt 
venni az ingatlan karbantartásában, felújításában. 
 
Határidő: értesítésre 2013. október 15.  
Felelős: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
 

6./ Kőolajvezeték rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás 
kérése  

      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A MOL, mint építtető megbízásából az Olajterv Zrt. bonyolítja 
a Barátság I. főolajvezeték kiváltó rekonstrukciójához szükséges bejelentési és engedélyezési 
eljárásokat, és készíti a tárgyi létesítmény engedélyezési és kiviteli terveit. Az Olajterv Zrt. 
megkereste a beruházással érintett ingatlanok tulajdonosait, köztük önkormányzatunkat is, 
hogy a tulajdonunkban, illetve kezelésünkben lévő műtárgyakkal kapcsolatban hozzájáruló 
nyilatkozatunkat megadjuk. A rekonstrukció során a Barátság I. kőolaj távvezeték teljes 
nyomvonala cserére kerül. A bizottsági ülésen vita nem alakult ki, ez a kérdés nem kérdés, 
meg kell adni a hozzájárulást az önkormányzatnak. Ezt 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja 
a bizottság a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
230/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a Barátság I. 
kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciójához a MOL Nyrt. részére szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Október 
huszonharmadika utca 18.) részére tulajdonosi hozzájárulását adja – a mellékelten 
benyújtott Olajterv Zrt. által készített P120111 projektszámú tervdokumentáció alapján 
– a Barátság I. kőolajvezeték kiváltó rekonstrukciója során érintett önkormányzati 
tulajdonú területek igénybevételéhez az alábbiak szerint: 

Keresztezett vízfolyás ill. árok:  
 Hont-Rétság nyomvonalszakaszon: Rétság külterület 0125, 0126, 0111/6 

hrsz 
 Rétság-Rád nyomvonalszakaszon: - 

Keresztezett földút:  
 Hont-Rétság nyomvonalszakaszon: Rétság külterület 0122, 0118, 0110, 

03/22, 03/20 
 Rétság-Rád nyomvonalszakaszon: Rétság külterület 08, 022, 024, 045, 050/3 

 
A keresztezések kialakításánál a műszaki leírásban foglaltakat maradéktalanul be kell 
tartani. A munkák megkezdése előtt a munkaterület átadás-átvétele szükséges, a 
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kivitelezés befejezése után a kivitelező tartozik a helyreállításról gondoskodni, a 
műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően. 
 
Határidő: 2013. október 15.                           
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester     
 
 

7./ Csatlakozás Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázatot a települési önkormányzatok abban az esetben 
írhatják ki, ha csatlakoznak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához. A csatlakozás önkéntes, az önkormányzat 
szabadon dönthet, kíván-e csatlakozni. A pályázat kiírásának határideje 2013. október 14. A 
támogatott hallgatók részére a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti az 
ösztöndíjat. A támogatott hallgatók részére a megyei önkormányzat tetszőleges összeggel 
kiegészítheti az ösztöndíjat. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a települési (és a megyei) 
önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással 
megegyező mértékben – a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig – 
kiegészíti.  
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy Rétság város minden évben csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, mely a szociálisan hátrányos  
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására került létrehozásra. Két része van a pályázati kiírásnak, „A” és „B” típusú. 
Bizottsági ülésen vita e témában nem volt. 8 egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat 
elfogadását javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek. 
 
Jávorka János bizottsági tag: A Szociális Bizottság is tárgyalta a napirendet. Ugyanaz a 
vélemény hangzott el ülésünkön, mint a PVB ülésén. A csatlakozást bizottságunk is 
javasolja, támogatja. Az internetről kell a pályázónak kinyomtatnia az adatlapokat, és azokat 
mellékleteivel együtt benyújtani az önkormányzathoz. A cél, hogy a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló családoknak, gyerekeknek segítsünk. 
 
Girasek Károly bizottsági tag: Javasoltam bizottsági ülésen, de itt is elmondom, hogy minél 
szélesebb körben legyen meghirdetve ez a lehetőség, hogy mindenki időben be tudja 
nyújtani pályázatát. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Most arról döntünk, hogy az önkormányzat csatlakozik a 
felhíváshoz. Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
231/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához történő 
csatlakozásról az alábbi határozatot hozza:  
1. Az Önkormányzat kinyilvánítja azt a szándékát, 
hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
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támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2014. évi fordulójához.  
2. Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók 
számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2014. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési 
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének 
továbbítása során maradéktalanul az Általános 
Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően 
jár el.  
3. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi 
fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 
pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által üzemeltetett Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerben rögzíti.  
4. Az adatrögzítéssel megbízott személyéről a 
jegyző dönt. A Képviselő-testület felkéri a 
polgármestert a csatlakozási és adatbázis 
használati nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
Határidő: 2013.október 11. 
 
 

8./ 2014. évi földhaszonbér megállapítása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A hatályos vagyonrendeletünk alapján az önkormányzat 
minden év november 30. napig dönt a haszonbérleti díjak mértékéről. A haszonbérleti díjak 
megállapítása az elmúlt időszakban az egyéb bérlemények díjával egyenlő arányban 
változott. A bérleti díjak mértéke 5,7 %-kal emelkedett. Infláció arányos módosulás történne, 
a külterületen lévő területek bérleti díja 0,20 Ft-tal, a belterületen lévő területek bérleti díja 
1,2 Ft-tal emelkedne. A határozati javaslat – amit a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasol – ezt a minimális emelést tartalmazza. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, kérem szavazzunk. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
232/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 
az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
15/2004.(X.04.) számú önkormányzati rendelet 17.§ 
(2) bekezdése alapján – 2014. január 01.napjától a 
külterületen lévő, mezőgazdasági rendeltetésű 
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szántó művelési ágú területek bérleti díját 3,50 
Ft/m2/év, a belterületen lévő mezőgazdasági célra 
bérbe adott területek bérleti díját 23,20 Ft/m2/év 
mértékben állapítja meg. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

9./ Földhaszonbérleti kérelem 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Svéda László rétsági lakos évek óta bérli a 395/2 hrsz-ú 
ingatlan 660 m2 területrészt, szerződése meghosszabbítását kéri 2014. évre vonatkozóan.  
Vita nem alakult ki, a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja elfogadásra a 
kérelmet.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a 
határozati javaslatot, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
233/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Svéda László rétsági lakos kérelmét megismerte és 
a Rétság 395/2.hrsz.-ú 660 m2 terület 2014. évben 
történő haszonbérletéhez a 2014 .évre megállapított 
bérleti díjjal ( 23,20-Ft/m2/év) hozzájárul. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
határozat mellékletét képező haszonbérleti 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő: megállapodás megkötésére 2013. 
november 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

10./ Gyakorlati idő biztosítása (óvónők) 
       Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola két hallgatója kérte 
gyakorlati idejének biztosítását az óvodában. A gyakorlat 1 hét időtartamú. A gyakorlati idő 
letöltése anyagi vonatkozásban nem érinti az óvodát. Vita a témában nem alakult ki a 
bizottsági ülésen. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a 
határozati javaslatot, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
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234/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Apor Vilmos Katolikus Főiskola két 
hallgatója gyakorlati idejének biztosításáról szóló 
előterjesztést a Napköziotthonos Óvodában. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola két rétsági hallgatója (Varga Dóra, 
Zatykóné Bach Lívia) 2013.10.10.07.-2013.10.13.-ig 
szakmai gyakorlatát a Napköziotthonos Óvodában 
(Rétság, Mikszáth utca 6.) töltse le. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

11./ Ipolymenti Vízgazdálkodási és Talajvédelmi Társulat 
kérelme 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Társulat megkereste a hivatalt, küldöttgyűlésük 
határozatában foglaltak miatt, mely szerint a tagoktól a működőképesség megtartásához 
minimális támogatást kérnek. A támogatás megfizetése a kötelező jellegét elveszítette, 
jelenleg önkéntes. A Társulat konkrét kérése 47.000 Ft támogatás. Az adótartozásukra volt 
egy egyezség korábban, ígéretet kaptunk, hogy amennyiben az önkormányzat elengedi az 
adó egy részét, a fennmaradó részre pedig részletfizetést biztosít, jelentős számú 
munkavállalót tudnak alkalmazni, alapfeladataikat maradéktalanul el tudják látni. A felsorolt 
feltételek teljesítéséről információnk nincs. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy nem 
tapasztalunk igen régóta részükről munkavégzést. Elhangzott továbbá, hogy az 
önkormányzat a maga részéről a gesztust megtette, és ez az összeg valószínű, hogy a 
bajból nem segíti ki a Társulatot. A bizottság a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja 7 
igen, 1 tartózkodás szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Hegedűs Úr! 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Évtizedeken keresztül kötelező volt az Ipolymentinek 
hozzájárulást fizetni. Amikor a földtulajdonosok azt tapasztalták, hogy a befizetett járulék 
ellenére munkavégzés nem történik földjeiken, megtagadták a befizetést. Több tulajdonos 
társamat adott az át az önkormányzatnak végrehajtásra a társulat. Jogtalanul, munkavégzés 
nélkül követelt pénzek voltak, a fizetési kötelezettséget törvény írta elő. Munkavégzés a 
befizetett pénz ellenére nem történt. Több éven át pereskedtem velük, mert olyan 
földtulajdon után kértek pénzt, ami már nem is volt a tulajdonomban. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki a „B” határozati javaslattal egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
235/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Ipolymenti Vízgazdálkodási és 
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Talajvédelmi Társulat önkéntes alapon nyújtandó 
támogatás kéréséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület fedezet hiányában a 
kérést 2013. évben nem tudja támogatni. 
 
Határidő: értesítésre 2013. október 15. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
 

12./ Kérelem irodahelyiség biztosítására 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Botos János, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat részére 
egy számítógéppel, telefonnal felszerelt irodahelyiség biztosítson. Hivatkozik elnök úr egy 
2012. augusztus 31-i keltezésű megállapodásra. A megállapodás megkötése óta jelentős 
változás állt be, megalakult a Járási Hivatal, 10 irodát adott át a hivatal, felszereléssel 
együtt. 1 irodahelyiséget a térfigyelő kamera elhelyezésére adtak át. A polgármesteri hivatal 
dolgozói a hivatalos fénymásolást, gépelést elvégzik a Nemzetiségi Önkormányzat részére, 
hivatali időben. További iroda átadása veszélyeztetné a hivatal működését. A bizottság 
méltányolta a hivatal állásfoglalását. Törvény szerinti feltételek a hivatal részéről biztosítva 
vannak a Nemzetiségi Önkormányzat számára. A bizottság javaslata, hogy a megállapodást 
módosítani szükséges. Ezt a javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát, a határozati 
javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi  határozatát: 
 
236/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
helyiséghasználat kérelméről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
Polgármesteri Hivatal a Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat működési feltételeit - a 177/2012. 
(VIII.31.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően biztosítja. 
A társszervezeteknek 2012. évben átadott 
irodahelyiségek és a várható 2014. évi változások miatt 
további iroda átadása veszélyeztetné a kötelező 
önkormányzati feladatok ellátását.  
 
Határidő: értesítésre 2013. október 15.  
Felelős: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
 

13./ Lakossági veszélyes hulladék ártalmatlanítási szerződés 
jóváhagyása  

        Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2013. szeptember 7-én a Zrínyi utcai parkolóban lakossági 
elektronikai hulladék átvétele zajlott. A Vállalkozó később küldte meg a szerződést az 
átvétel feltételeiről. A szolgáltatás térítésmentes volt.  
Valójában egy szerződés utólagos jóváhagyásáról szól az előterjesztés. A munka el lett 
végezve. Sok lom került leadásra.  Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a jövőben jobban meg 
kell hirdetni, és időben. A felügyeletet a jövőben biztosítani szükséges. A bizottság a 
határozati javaslat elfogadását javasolja 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Meg volt hirdetve, de a jövőben lehet nagyobb reklámot 
csinálni az elektronikai hulladék térítésmentes átvételének. Szavazásra teszem fel a 
határozati javaslatot.   
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi  határozatát: 
 
237/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Fe-Group Invest Zrt-vel elektronikai 
hulladékok átvételéről kötendő szerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét 
képező, térítésmentesen végrehajtott elektronikai 
hulladékok átvételéről szóló szerződést utólagosan 
jóváhagyja.  
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 
szerződést aláírja.  
 
Határidő:  2013. október 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

14./ Megbízási szerződéskötés lehetősége a Localinfo 
Információ Szolgáltató Kft-vel 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A közadatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban 
kötelezettsége van a hivatalnak. A hivatalos honlapon az adatállomány az utóbbi időben 
bővült, de még nem teljes. A honlapunkon kívül a www.kozadattar.hu-ra is fel kell tölteni az 
adatokat. A közadattár feltöltése még nem kezdődött meg. Jelentkezett a Localinfo Kft., 
vállalnák a jogszabályok figyelését, valamint, hogy felhívja a hivatal figyelmét, hogy milyen 
kötelezettségek vannak. A folyamatos jogszabályváltozás miatti új kötelezettségeket 
figyelemmel kísérné. Havi 4.000 Ft + Áfa díjért végeznék ezt a feladatot. Az adatszolgáltatás 
továbbra is a Polgármesteri Hivatal munkája marad. A témában bizottsági ülésünkön kicsit 
nagyobb vita kerekedett. Girasek bizottsági tagunktól elhangzott, hogy erre nem kellene 
költeni, 5 linket tesznek fel, hogy a honlapon hol található az adat. Felajánlotta Girasek úr, 
ha megkapja az adatokat és a jelszót, elvégzi ezt a feladatot ingyenesen. Elhangzott 
továbbá, hogy jegyző asszonynak a cég munkája biztonságot adna, követné a sűrűn változó 
jogszabályokat. A szerződés 30 napon belül felmondható. Végül a bizottsági vélemény az 
volt, hogy próbáljuk meg, ha nem jól működne, fel lehet mondani. 5 igen, 1 nem, 2 
tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság, hogy kössük meg a Kft-vel a 
szerződést. 
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Dr. Katona Ernő alpolgármester: Véleményem, hogy legyen kontroll, ami visszajelzéseket 
ad. Köszönöm Girasek úr felajánlását. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Meg kell próbálni, szerződést kell kötni a céggel. Nevetséges 
számomra, hogy Girasek úrnak a jelszót kiadja a hivatal. 
 
Girasek Károly képviselő: Az a baj, hogy a jelszót a hivatal sem tudja. Az előzményekről 
most nem beszélnék. A közadattárban egyetlen egy rendelet, helyi szabály sincs fenn. Ami 
a retsag.hu honlapon nem szerepel, az nem kerül fel a közadattárba sem. 5 linkről szól a 
történet. Harcos katonája voltam eddig is, hogy minden adat kerüljön fel, lépéseket is tettem 
ez ügyben. Ma már azért elérhetőek az előterjesztések, jegyzőkönyvek. A múltból még 
vannak hiányosságok. Ha a közadattárhoz a jelszót megkapom, fenntartom a 
felajánlásomat. A jelszó akár már másnap megváltoztatható.  A valóban közérdekű adatok 
kerüljenek fel. Pl. üvegzseb, szerződések. Bizottsági ülésen tartózkodtam, most sem tudom 
megszavazni, hogy kössünk a céggel szerződést.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Girasek úr, nem ajánlhatnád fel, hogy Te karbantartanád 
a város honlapját? 
 
Girasek Károly képviselő: Ez nem ennek a napirendnek a része.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a PVB határozati javaslattal 
kapcsolatos ajánlását. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi  határozatát: 
 
238/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Localinfo Információ Szolgáltató Kft-vel 
kötendő megbízási szerződésről készített 
előterjesztést.  
A Képviselő-testület a www.kozadattar.hu 
közadatkezelő honlapra feltöltendő adatok körének 
figyelésére valamint az információszabadság modul 
elkészítésére támogatja a Localinfo Információ és 
Szolgáltató Kft-vel szerződés megkötését.  
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az 
előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására.  
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
szerződés fedezete a 2013. évi költségvetésben a 
dologi kiadások terhére biztosított, illetve 
intézményvezetői (polgármesteri) hatáskörben 
átcsoportosítással megoldható.  
 
Határidő: szerződés aláírására 2013. október 1. 
adatfeltöltésre folyamatos  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

15./ Belső ellenőri pályázatok elbírálása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület augusztus havi ülésén döntött arról, 
hogy a belső ellenőri tevékenységet külső szakember bevonásával kívánja megoldani. A 
pályázati kiírás megtörtént. Három ajánlat érkezett a pályázati határidőre. A pályázatok 
bontására 2013. szeptember 16. napján került sor. A pályázat felbontására felhatalmazást 
kapott bizottság valamennyi tagja megfogalmazta a folyamatos munkavégzésnek a 
szükségességét, azt, hogy a belső ellenőr folyamatosan rendelkezésünkre álljon. A három 
pályázat közül két pályázat érvényes. Az Ad-hoc Bizottság egyhangúan a Kontroll Plusz Bt. 
ajánlatát javasolja elfogadásra. Elég nagy vita alakult ki a PVB ülésén. Elhangzott, hogy a 
kistérségen belül 1-2 ellenőrzési nap elég lenne, eseti megbízással. Másik vélemény, hogy 
ez kötelező feladat. Az egyik pályázó revizori naponként 35 eFt+Áfa összeget jelölt meg. 
Szakértők szerint a folyamatos megoldás szükséges, ez a jó megoldás. Tartalommal ki kell 
tölteni a megállapodást. A munkatervet úgy kell elkészíteni, hogy kerüljenek feltüntetésre az 
elvárt feladatok. A belső ellenőr lásson bele mindenbe. Elhangzott az ülésen, hogy 2014-
ben lényeges változások következnek be a költségvetéssel, könyveléssel kapcsolatos 
feladatokban. A belső ellenőr tanácsait igénybe lehetne venni. Másik vélemény az volt, hogy 
a szerződés tervezet kifejezetten belső ellenőrzési, és nem szakmai tanácsadásra szól. 
Végül is minden hozzászólónak igaza volt. A bizottság elfogadásra javasolja, hogy 
folyamatos legyen a munkavégzés, a feladatok részletezésével át lehet a dilemmát hidalni. 
A szerződés a jövő év végéig szól. Javasolja a bizottság, hogy a Kontroll Plusz Bt-t bízzuk 
meg a folyamatos feladattal, havi 60 eFt+Áfa összegért. A bizottság ezt a megoldást 6 igen, 
1 nem, 1 tartózkodás szavazattal ajánlja a Képviselő-testületnek elfogadásra.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását, a határozati 
javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi  határozatát: 
 
239/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a belső ellenőri tevékenység ellátására 
érkezett pályázatok elbírásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok közül a 
Danubius Expert és a Kontroll Plusz Bt. ajánlatát 
érvényesnek nyilvánítja. Novák Evelin ajánlata nem 
felel meg a pályázati kiírásnak, ezért azt 
érvénytelennek nyilvánítja. 
Az érvényes pályázók közül a Kontroll Plusz 
Könyvvizsgáló Gazdasági Tanácsadó Bt. (1038 
Budapest Dűne u. 12. fszt.1.) ajánlatát fogadja el. 
Felhatalmazza Vargáné Fodor Rita megbízott jegyzőt 
az előterjesztéshez és a pályázathoz csatolt Megbízási 
szerződés 2013. október 1. naptól 2014. december 31. 
napig, havi 60.000 Ft + áfa összeggel, folyamatos 
tevékenység ellátás melletti aláírására. 
A belső ellenőri tevékenységre a Képviselő-testület 
a 2013. évi költségvetésben a Polgármesteri Hivatal 
részére, az általános tartalék terhére 180.000 Ft 
+áfa pótelőirányzatot biztosít. Az előirányzat 
átvezetésére a 2013. évi költségvetés soron 
következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
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Határidő: értesítésre 2013. október 1, majd 
szöveg szerint  
Felelős: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
 

Szünet 
(17,10-17,30) 

 
 

16./ Tájékoztató követelésállományokról 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A téma visszatérő a testületi üléseken. Ebből kiderül, hogy 
pl.  a közterület használat terén 55,400 Ft, lakbértartozás 53.160 Ft tartozás van. Az orvosi 
ügyelet hátralékokat felszólításra az önkormányzatok rendezték. Itt az önkormányzatnak 
most már kintlévősége nincsen. A bérleti és egyéb szolgáltatásoknál a hirdetőtáblák 
használati díjánál 5 fő tartozik, 29.718 Ft-tal. A nagy tétel az adótartozásokból adódik. 
építményadónál 16 mFt, kommunális adónál 5 millió, iparűzési adónál 17 millió, gépjármű 
adónál 7 millió, és talajterhelési díjnál 409 eFt kintlévőség van jelenleg. Felszámolás alatt 
lévő 6 cég, melynek az adótartozása 13 mFt. Végrehajtónál 78 adózó van, adótartozásuk 23 
mFt. A Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz két adózó van átadva, tartozásuk 626 eFt. 
Végrehajtási eljárás 27 adózónál van, 2.812 eFt  a tartozásuk. Lakástámogatás, ezek a 
visszatérítendő önkormányzati támogatások, 24 fő tartozik az önkormányzatnak, 2.336 eFt-
tal. Az iskolai és óvodai étkezési térítési díjaknál az iskolánál van egy kicsit nagyobb 
összegű tartozás, 221 eFt, illetve további 40 eFt. Az aktív korúak ellátásánál 721 eFt a 
kintlévősége az önkormányzatnak. Jelen pillanatban, különböző intézkedések hatására a 
jelenlegi követelésállomány 572.421 Ft. Szintén vannak tartozások a csatornaérdekeltségi 
hozzájárulás megfizetésének céljára megkötött LTP szerződések esetében is.  
Elég jelentős adósságállomány van kint, aminek a beszedésére minden jogszerű 
intézkedést meg kell tenni. A bizottsági ülésen több kérdés hangzott el, arra vonatkozóan, 
hogy hány alkalommal küldött az önkormányzat letiltást, inkasszót a tartozások behajtása 
érdekében? Elhangzott, hogy  felszólításra történtek kisebb befizetések. Megbízott jegyző 
asszony elmondta, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz átadott ügyek viszonylag jó 
hatékonyságúak, több lehetőséghez hozzá tudnak férni. Elhangzott továbbá, hogy időben 
kell lépni, mielőtt a tartozás a nagyobb nagyságrendet elérné, és nagyobb figyelmet kell 
fordítani a hatékonyságra. Egy hozzászóló utalt a gépjárműadó hátraléknál, hogy 274 
adóval tartozó van a városban, ez igen jelentős szám Rétság vonatkozásában. Elhangzott, 
hogy amennyiben a NAV kedvezőbb lehetőség, többször igénybe kell venni. Elhangzott, 
hogy más városokhoz képest alacsonyabb adószinten vagyunk, az iparűzési, az építmény, 
valamint a kommunális adó is alacsony, ez utóbbi a 30 %-a a kivethető adónak. Minden 
törvényes eszközt meg kell ragadni, hogy ezek a kintlévőségek minél nagyobb arányban 
beszedésre kerüljenek. Véleményként elhangzott, szükséges a hatékony behajtás, mivel 
rengeteg a megoldandó feladat a városban. A kintlévőségek összességében kb.50 mFt-ot 
tesz ki, ez rengeteg pénz, ebből sok fontos feladat megoldható lenne. A befolyt adókat az 
önkormányzat  igyekszik visszaforgatni a városban a karbantartási, felújítási feladatokra. 
Elhangzott, hogy az idén is megtörténtek bizonyos közterületek felújításai. Elhangzott 
továbbá, hogy a lakosság a szemétszállítás kapcsán jelentős támogatást kap az 
Önkormányzattól, évi közel 16 mFt-os támogatásról beszélhetünk. Gyakorlatilag a 
feladatokat  a befolyt adóból tudja az önkormányzat elvégezni., ezért is szükséges, hogy 
minél hatékonyabban kerüljenek a kintlévőségek beszedésre. Végül is a bizottság a 
tájékoztatót 8 egyöntetű szavazattal elfogadta, tudomásul veszi, és hangsúlyozza, hogy a 
követelésállomány csökkentése érdekében valamennyi érintettől a jogszabályokban 
rögzített lehetőségek figyelembe vétele mellett, továbbra is aktív közreműködést és 
számokban kimutatható eredményes munkát vár el.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? A bizottsági ülésen úgy fogalmazódott 
meg, hogy azért is baj, hogy az adó nem folyik be, mert azt a „közösség javára” jóval 
nagyobb felújítási, karbantartási munkákat el lehetne végezni. Éves szinten kb. 10 mFt-ot 
tudtunk kb. fordítani ezekre a feladatokra.  50 mFt-ból igen látványos dolgokat lehetne 
csinálni. Nem azokról az emberekről beszélek, akik önhibájukon kívül nem tudnak fizetni, 
hanem azért látszódik, hogy adómegkerülés is van egyesek részéről. Szavazásra teszem fel 
a határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
240/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testület megtárgyalta az önkormányzat 
követelésállományáról készített tájékoztatót. A 
Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul 
veszi.  
A Képviselő-testület a követelésállomány 
csökkentése érdekében valamennyi érintettől - a 
jogszabályokban rögzített lehetőségek figyelembe 
vétele mellett – továbbra is aktív közreműködést és 
számokban kimutatható eredményes munkát vár.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
17./ Tájékoztató intézkedési terv végrehajtásáról  
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A júniusi ülésen döntött a Képviselő-testület, hogy a belső 
ellenőr által feltárt hiányosságokra tett intézkedésről a napközi konyha élelmezésvezetője 
tájékoztassa a testületet. Ez a tájékoztató elkészült. A bizottság vita nélkül elfogadásra 
javasolja a tájékoztatót, a szükséges intézkedések megtörténtek. A határozati javaslat 
elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
241/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napközikonyha 2012. évi belső 
ellenőrzés megállapításaira tett intézkedési terv 
végrehajtásáról készített előterjesztést.  
Az élelmezésvezető tájékoztatóját elfogadja. 
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Utasítja Seresné Antalics Aranka élelmezésvezetőt az 
előírások folyamatos betartására.  
 
Határidő:folyamatos 
Felelős: Seresné Antalics Aranka élelmezésvezető 
 
 

18./ Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos 
szerződés-módosítás 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: dr. Dobsonyi László ügyvéddel kötött szerződés, az eredeti 
szerződés 3. pontja szorul módosításra. Ügyvéd úr alanyi mentességet választott az 
általános forgalmi adóban, az adószám és a vállalási díj összege módosítandó. A bizottság 
vita nélkül elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
242/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a városközpont rehabilitációs pályázat 
végrehajtása érdekében megkötött szerződések 
módosításáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület Dr. Dobsonyi Lászlóval kötött 
ügyvédi megbízási szerződés módosítását, mely 
szerint a szerződés főösszege 500.000 Ft + áfa 
összegről 500.000 Ft-ra módosul jóváhagyja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a 3. számú szerződés-módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: Mezőfi Zoltán polgármester  
Felelős: 2013. október 15. 
 
 

19./ Delegálás az Általános Iskola Intézményi 
Tanácsába 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Általános Iskola igazgatója megkereséssel fordult a 
Képviselő-testülethez. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításaként intézményi 
tanácsot kell létrehozni 45 napon belül, október 15-ig. Az intézményi tanácsot a szülők, a 
nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból kell 
létrehozni. A bizottsági ülésen e kérdésben vita nem volt. A bizottság véleménye, hogy a 
testület éljen a delegálás jogával. A bizottság javaslata, hogy Horváthné Moldvay Ilona 
bizottsági tagot delegáljuk. Ő szakmailag otthon van a témában, az Országos Köznevelési 
Tanács tagja, a jogi háttérrel is tisztában van. A javaslatot a bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal támogatja.  
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Hegedűs Ferenc képviselő: Van az iskolából nevelő, szülő. Szerintem Ő is ott dolgozik, 
kívülálló kellene, aki közelebb van a testülethez. Én azt javasolnám, hogy a testületből 
legyen valaki.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Közelebb már nem igen állhat a testülethez, gyakorlatilag 
képviselőnek számít.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Személyi gondom nincs Horváthné Moldvay Ilonával. Érdekel 
minket, mi történik a rétsági gyerekekkel. A testületnek egy itteni ember teljesen másként 
számol be.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Eredetileg egy képviselő, a tanácsnok úr volt hozva 
delegáltként, de Ő is egyetért, hogy szakmailag Horváthné Moldvay Ilona jobban el tudja a 
feladatot látni.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Magamat nem javasolhatom, de akár Katona dr. úr pld. Aki 
tanácsnok.  
 
Girasek Károly képviselő: Nagy a megtiszteltetés, bár Hegedűs úr éppen nem rám gondolt. 
Az előbb egy jelszót sem akart rám bízni, most meg az iskola működését. A viccet félretéve, 
a delegálási szabályok adottak. Szakmai megosztás, és néhány diplomám szerint én 
vagyok e terület tanácsnoka, de az oktatás kérdéseiben Horváthné Moldvay Ilona bizottsági 
tagunk, szakértőnk, napi ismeretekkel rendelkezik. Ő országos szervezeteknek a tagja, 
minisztériumi szakértő is. Javasolom delegálását az Általános Iskola Intézményi Tanácsába. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát, a határozati 
javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
243/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Általános Iskola Intézményi 
Tanácsába delegált képviselő személyéről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Horváthné Moldvay Ilonát 
delegálja az Általános Iskola Intézményi Tanácsába. 
 
Határidő: Általános Iskola értesítésére 2013. 
október 1.  
Felelős: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző 
 
 

20./ Jávorka János tiszteletdíj felajánlása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jávorka János képviselő úr lemondott a szeptember havi 
tiszteletdíjától, azt a Rétsági Napközi Otthonos Óvoda részére ajánlja fel Mikulás napi 
rendezvény megtartására. A bizottság a felajánlás elfogadását 8 egyöntetű igen szavazattal 
támogatja. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért, és a felajánlást támogatja, kérem szavazzon. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
244/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete megtárgyalta Jávorka János képviselő 
szeptember havi tiszteletdíj felajánlásáról 
készített előterjesztést. A Képviselő-testület a 
felajánlást – a Napköziotthonos Óvoda Mikulás 
napi rendezvényének kiadásaira - tudomásul 
veszi. 
A 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításakor a tiszteletdíj felajánlással 
kapcsolatos előirányzat változást át kell vezetni.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

21./ Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. határozatainak 
jóváhagyása 

           Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. eljuttatta hozzánk 2013. május 
30-i taggyűlésén elfogadott határozatait, egyben kérik, hogy a Képviselő-testület azokat 
hagyja jóvá. Bizottsági ülésen kérdés volt, mióta kell a Kft. határozatait az önkormányzatnak 
elfogadnia? A határozatok értelmezhetetlenek, nem ismert, hogy miről van szó, 
részinformációkat ad. Senki nincs abban a helyzetben, különösen 6-7-es határozatot 
értelmezni tudjuk. Bizottsági vélemény, hogy további egyeztetések szükségesek, információ 
nélkül érdemi döntést nem tudunk hozni. A módosított határozati javaslat elfogadását 
javasolja a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
245/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte - a határozati kivonat mellékletében lévő - 
a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 2013. május 30. napon 
tartott közgyűlésének 4., 5., 6., 7. számú határozatait. 
Ezek elfogadásáról kellő információ hiányában dönteni 
nem tud. 
 
Határidő: 2013. október 15.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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22./ Tájékoztató Napköziotthonos Óvoda szabályzatairól  
       Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az elmúlt ülésen úgy döntött a testület, hogy az óvoda 
házirendjét, illetve SZMSZ-ét a mai ülésén tárgyalja meg. A Napközi Otthonos Óvoda 
elkészítette a módosított házirendet, illetve SZMSZ-t. A bizottsági vitában elhangzott, hogy 
egy nagyon korrekt, nagyon jó szabályzat és házirend készült el. Laikus számára is könnyen 
áttekinthető, a korábban felmerült javaslatok beépültek. A bizottság amellett, hogy elismerését 
fejezi ki, 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja a szabályozások tudomásul vételét a 
Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
246/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napköziotthonos Óvoda új 
Házirendjét és Szervezeti és Működési 
Szabályzatát, megismerte a dokumentumok 
tartalmát és azt tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

23./ Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Mielőtt a szót elnök úrnak megadnám, szeretném elmondani, 
hogy a 34 ha-s területtel kapcsolatban az MNV felé a felszólítást megküldtük, parlagfű 
ügyben. Köszönöm. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A megbízott jegyző asszony tájékoztatta a bizottságot, hogy a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lemondott az elővásárlási jogáról arról a bizonyos 
megvásárolandó területről. Így az adás-vételi szerződés aláírásának akadálya nincsen. 
Ezenkívül tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az ARGO2 jelezte, hogy a későbbiekben 
vissza kíván térni Rétságra, de mielőtt még visszatérne, ismeretlen tettes ellen tesznek 
feljelentést, mert több ott hagyott eszköz eltűnt, illetve megrongálták az általuk „helyrehozott” 
épületet. A polgárőrség néhány tagja takarította el a szemetet, betonkeverőt ott pl. nem 
találtak, amire az ARGO hivatkozik.  A felragasztott hungarocell táblákat a szél tépdeste le, és 
hordta szét. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy több rendezvény úgy végződött, hogy a 
felgyülemlett szemetet a hangárba gyűjtötték össze. Ígéret volt, hogy eltakarítják, ez egészen 
kicsi részben történt csak meg. Még kb. 60 zsáknyi szemét van ott. Elhangzott javaslatként, 
hogy a jövőben az önkormányzat úgy írjon csak alá szerződést, amennyiben a fél hozza a 
hulladékszállítóval kötött szerződését.  
Polgármester úr válasza arra, hogy miért nem készültek el általa a leadandó anyagok, hogy 
külföldön tartózkodott, és előre tájékoztatót megírni nem igazán szerencsés. A napirenddel 
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kapcsolatos kérdéseinkre az ülésen a válaszokat megkaptuk. A bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót. 
 
Girasek Károly képviselő: Kérésem a jövőre vonatkozóan, hogy közérdekű bejelentéseim, 
amiket teszek, rendre kerüljenek elő, szerepeljenek a beszámolóban. Pl. a teljesen felesleges 
villanyoszlopok kivételének a kérdése, ez két éven keresztül elfelejtődött. Kérésem, hogy a 
jelzett feladatok legyenek elvégezve. Egyre jobban megjelennek az elhangzott felvetések a 
beszámolóban, köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Azért felhívnám a Képviselő-testület, valamint a bizottság 
figyelmét, hogy a megnövekedett feladatok mellett megbízott jegyző asszony igyekezett 
visszamenőleg is az elmaradt feladatokról számot adni. Figyelembe kell venni, hogy 
átlagosan 30 napirendes üléseink vannak. Dicséret illeti megbízott jegyző asszony munkáját. 
Óriási munka folyik itt, ezt azért láthatja a testület is. Köszönöm. 
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, a bizottság javaslatának megfelelően.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
247/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
valamint az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló 2013. szeptember havi 
beszámolót elfogadja. 
 
 

24./ Párhuzamos foglalkoztatás kérése 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az elmúlt héten a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport GYED-
en lévő dolgozója bejelentette, hogy nem kíván élni az egy év időtartamú GYES 
lehetőségével, fizetés nélküli szabadságát megszakítja, és október 5. naptól ismét munkába 
áll. Október 5. naptól kivenné felhalmozódott (39 nap) szabadságát. December első 
napjaiban tud aktívan munkába állni. A csoport feladatainak ellátása érdekében indokolt 
lenne a jelenleg helyettesítő kolléganő továbbfoglalkoztatása. A kettős foglalkoztatás 
engedélyezésével a visszatérő munkatárs bérével azonos pótelőirányzatra van szükség. A 
bizottság a kérelmet elfogadásra javasolja 8 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-
testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel 
a határozati javaslatot.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
248/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoportot 
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érintő párhuzamos foglalkoztatás engedélyezésének 
kéréséről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a GYED-ről visszatérő dolgozó 
szabadságának idejére, 2013. október 5. naptól 2013. 
december 5. napig,  engedélyezi a kettős 
foglalkoztatást.  
A kettős foglalkoztatás miatt keletkező 230.700 Ft 
személyi jellegű kiadás, 60.400 Ft járulék, és 4.500 Ft 
dologi kiadás (összesen 295.600 Ft) felhasználásához 
hozzájárul.  
A kettős foglalkoztatás 295.600 Ft-os többlet 
költségének fedezetét a Polgármesteri Hivatal 
költségvetésében rendelkezésre álló 125.000 Ft 
általános tartalék, valamint a város költségvetésében 
tervezett általános tartalékból 170.600 Ft 
átcsoportosításával biztosítja a Képviselő-testület. 
Az előirányzat átvezetésre a 2013. évi költségvetés 
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: munkáltatói intézkedésre 2013. október 4., 
előirányzat átvezetésre szöveg szerint  
Felelős: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 
 

25./ Előfizetői keretszerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2008. évtől az önkormányzat dolgozói beléptek egy T-
Mobile flottába. A feltétel az volt, hogy a szolgáltató a gesztorral (Polgármesteri Hivatallal) 
köt szerződést.  A dolgozók a számláikat lakcímükre kapják, mindenki egyedileg fizeti meg a 
telefon díját. A flottás szerződésekben vállalni kell egy bizonyos összegű forgalmat. A 
„hivatali” flotta nem érte el a vállalt forgalmat, ezért egy kiegészítő szerződés megkötése vált 
szükségessé. Az önkormányzatra pénzügyi felelősség nem hárul. Egyetlen telefon van, ami 
szerepel a város költségvetésében. A határozati javaslatot a bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
249/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal és a Magyar 
Telecom Nyrt. között megkötendő Előfizetői 
keretszerződésről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
keretszerződés a 30/8686893 telefonszámon kívül más 
költségvetést érintő előfizetést nem tartalmaz, a telefon 
flotta tagjai közvetlenül fizetik telefonszámláikat. A 
Polgármesteri Hivatal, mint gesztor szerepel szerződő 
félként. 
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A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Vargáné Fodor 
Rita megbízott jegyzőt az Előfizetői keretszerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2013. október 1. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző  
 

 
26./ Óvodavezető bérének megállapítása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosított 64. §-a 
szeptember 1-től lépett hatályba. A pedagógus munkakörben dolgozók részére módosítja az 
illetményeket, a pótlékokat. A rendelkezés érinti a Napközi Otthonos Óvoda vezetőjét is. Az 
intézményvezetők bérét a Képviselő-testület jogosult meghatározni. Az intézményvezető bére 
a táblázat alapján a G/11 kategóriában 262.895 Ft. Vezetői pótléka az illetményalap 40 %-a, 
ami 61.858 Ft. Ez a törvény általi besorolás. A bizottság javasolja 8 egyöntetű igen 
szavazattal a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Mivel nincs, így szavazásra teszem fel a 
határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
250/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az óvodavezető bérének 
megállapításáról készített előterjesztést. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
változása miatt tudomásul veszi az intézményvezető 
262.895 Ft-os havi alapilletményét. A kötelező vezetői 
pótlék összegét az illetményalap 40 %-ban, havi 
61.858 Ft-ban állapítja meg.  
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert a munkáltatói 
intézkedés megtételére. 
 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

27./ Laktanyában lévő garázs áramellátására érkezett 
ajánlat elbírálása  

        Előterjesztő: Jávorka János képviselő (szóbeli   előterjesztés) 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ezzel a kérdéssel már a korábbiakban is foglalkozott a 
Képviselő-testület, bekerült a karbantartási, felújítási tervünkbe. A laktanyai épületben a 
busz és a traktor garázsának világítás kiépítéséről van szó. Konkrét árajánlat került elénk, 
Pásztor Zoltán vállalkozó részéről. Az árajánlatban szerepel a külső mozgásérzékelő. 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy e helyett célszerű lenne felkapcsolható lámpa, illetve, 
hogy mindkét helyen legyen belső világítás. Az áramellátás az önkéntes tűzoltóktól lenne, 
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almérő felszerelésével. A határozati javaslatot a bizottsági ülésen fogalmaztuk meg. 
112.000 Ft-os árajánlatról  szól, ebből 100.000 Ft már a költségvetésünkben biztosított. 
Tulajdonképpen 12 eFt többletköltséget az általános tartalék terhére kell biztosítani. Ezt a 
javaslatot a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
 
251/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a laktanyai garázsokhoz kért 
áramkiépítésről szóló szóbeli előterjesztést. 
A Képviselő-testület Pásztor Zoltán vállalkozó 112.000 
Ft-os árajánlatát a munkák elvégzésére elfogadja. Az 
elvégzendő munkák költségéből 100.000 eFt a 2013. 
évi költségvetésben biztosított, a 12.000 Ft 
többletköltséget a Képviselő-testület az általános 
tartalék terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza 
Mezőfi Zoltán polgármestert annak aláírására. 
 
Az előirányzat átvezetésére a 2013. évi költségvetés 
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: megállapodás aláírására 2013. október 15., 
majd szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

28./ Mindszenty-nap költségeihez pótelőirányzat biztosítása 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester (szóbeli előterjesztés) 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Polgármester úr jelezte, hogy az idén Felsőpetény az évente 
megrendezésre kerülő emléknapi fogadást nem tudja vállalni, Rétságon lenne egy szolid 
fogadása a vendégeknek. Ehhez kérte polgármester úr a bizottságot, hogy támogassa 50 eFt 
pótelőirányzat biztosítását. A bizottság 8 egyöntetű szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Október 27-én lesz a megemlékezés. Délelőtt 10 órakor 
Felsőpetényben mise, majd megemlékezés, koszorúzás. Ezután az általános iskolában szerény 
vendéglátásban szokták a vendégeket részesíteni. Ezután szoktak a résztvevők Rétságra az 
emlékparkba átjönni, és ott is koszorúzni. Most ez változik, a mise után a Művelődési 
Központba érkeznének a vendégek. Ott tea, kávé, szendvics várná őket, és utána mennek az 
emlékparkba a megemlékezésre. Köszönöm a jó hozzáállást.  
Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi  
határozatát: 
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252/2013. (IX.27.) sz. KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a pótelőirányzat kérésről szóló szóbeli 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Mindszenty-nap dologi 
kiadásaira – koszorúzás, vendéglátás – a város 
költségvetésében lévő M.n.s. egyéb 
szórakoztatási tevékenység szakfeladaton 
50.000 Ft pótelőirányzatot biztosít. 

 
Az előirányzat átvezetésére a 2013. évi 
költségvetés soron következő módosításakor 
javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

29./ Egyebek 
 

Hegedűs Ferenc képviselő: Az utolsó házsornál, a Jászteleki utcában, ahol a vízárkot 
megástuk, ugyanúgy ott maradt a bozótos rész, ezt jeleztem az utóbbi ülésen is. A Zrínyi 
utcában az árok sem lett rendbe rakva. Vittem szakembert a Bon-bonhoz, ott a cső mellett 
megy a víz. Fel kellene bontani. Ez a rész ott szégyen. Hallom az emberek véleményét, 
meg kell oldani a gondot. Ha később csináljuk meg, többe fog kerülni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én egy másik szakembert vittem oda, azt mondta, annyira 
nem nagy a baj. Az acéllemezek elkorhadtak. Új betontuskókat kell lefektetni. Egyébként 
nem tilos több ajánlatot kérni. Kibújni nem akarok a történet alól, de az a véleményem, 
várjunk 1-2 napot. Egy millió forintos ajánlatot is hallottam, de még nem írták le.  
 
Vargáné Fodor Rita mb. jegyző: Vannak feladatok, amik el lettek végezve, van ahol kis 
türelmet kérünk. Van olyan hely, ahol tavasszal volt kátyúzás, de már kimosta az eső. 
Hamarosan több közmunkás lesz, jobban tudunk majd haladni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Jászteleki utca végén vízelvezetőt csináltunk, de szétvitte az 
eső.  
 
Jávorka János képviselő: Többen jelezték, hogy a városban sok lámpa nem ég, az 
ÉMÁSZ-t meg kell keresni ebben az ügyben. Kérdés volt, hogy a közvilágítás rendszere 
miért nem működik még az iskola parkban, a válasz erre, hogy a műszaki átadás még nem 
történt meg. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő távozott az ülésről.  
 
Girasek Károly képviselő: Bon-bon dolgával kapcsolatban, határozatban a feltárásra 
utasítást kapott a polgármester úr, ez meg is történt.  Úgy emlékszem a határozat 
tartalmazta a feladat megoldást is. Végre kell hajtani a határozatokat. Van három 
villanyoszlop, ami teljesen felesleges, ez érinti a Kossuth utcát is. 6 év óta javasolom a 
megszüntetésüket, nem egy hetes munka ez. Konkrét balesetveszély is fennáll. A TV nézők 
figyelmét szeretném felhívni, két rendeletünk is van, ami társadalmi vitára van bocsátva. 
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Fontosnak tartom, hogy akinek észrevétele van, eljuttassa a hivatalba, hogy a testület 
azokat mérlegelhesse. A városi honlapon is elérhetők a kiírások. Szeptember 30-a a 
határidő.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Úgy gondolom, hogy amit Hegedűs úr felvetett a Bon-bon 
presszó előtti feltárással kapcsolatban, ez összetett műszaki probléma, nem csak 
vízelvezetési gond. Polgármester úr már kb. két hete mondta, hogy jön az ajánlat, de még 
nem került ide. Ebben kellene előre lépést tenni, meg kell sürgetni azt az ajánlatot. Komplett 
megoldás kellene, műszaki embereket be kell vonni a feladatba.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mindig holnapra ígérik az ajánlatot. Tájékoztatlak Benneteket, 
hogy a Semmelweis Nonprofit kft. bejegyzésre került Rétságon. Állandó iroda üzemel. 
Tegnap éjszaka volt a Kutatók éjszakája. Ez a kft. az orvosi egyetem Kft-je. Kutatók hajnalát 
rendezték meg, ez akkreditálva is van. Jól sikerült rendezvényről beszélhetünk, a professzor 
úr lebilincselő előadást tartott. A Kft. többféle kutatást szeretne Rétságra kiszervezni. 
Egyenlőre az ős sejtkutatást fogják itt elhelyezni. Várhatóan lesznek fejlesztések, egy pillér 
került Rétságra.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Tájékoztatnám Önöket, hogy a keddi bizottsági ülésen 
megjelent a járáshivatal újonnan kinevezett vezetője, Dudás György úr. A jó együttműködés 
reményét fejezte ki az önkormányzattal, valamint a településsel.  
Észrevételezném polgármester úr, hogy rendőrkapitány úr elköszönése igen egyoldalú volt. 
Ő megköszönte az együttműködésünket. Minimum egy határozatban nekünk is meg kellene 
köszönnünk a jó együttműködést, jó munkát. Korrekt három évet dolgoztunk együtt 
Ferencsik Rajmond kapitány úrral. Az egyik szemünk sír, a másik nevet. Büszkeség van 
bennünk, hogy kapitány urat főkapitány helyettesként üdvözölhetjük, viszont egy nagyszerű 
szakember, barátunk hagyta el a várost. Fejezzük ki elismerésünket Rétságért tett 
munkájáért.  
 
Jávorka János képviselő: Én is azt hittem polgármester úr, hogy felteszed a kérdést, kíván-
e valamelyik képviselő szólni kapitány úrhoz. Nagyon jó együttműködést sikerült kialakítani 
a kapitánysággal. Köszönjük a jó eredményeket. A jövőre nézve jó egészséget, kitartást 
kívánok  Ferencsik úrnak.  
 
Girasek Károly képviselő: Napirend előtti hozzászólásnál nincs vita, de a képviselők 2 
percben hozzászólhatnak. Ez elmaradt. Kapitány úrnak munkájában sok sikert kívánok.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést 18,30 
perckor bezárom.  
 
 

Kmft. 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                        Vargáné Fodor Rita 
polgármester                                                                                               mb.jegyző 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                      Majnik László 
    jkv.hit.                                                                                                     jkv.hit. 
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