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3. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2014. január 24. napján 16.00 órai kezdettel megtartott  Képviselő- testületi  ülésről.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

Girasek Károly képviselő 
Hegedűs Ferenc képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. helyettese 
Varga Nándorné ig.h. 
Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
Mikita Orsolya Jár.Hiv. képviseletében 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Dr. Katona Ernő 
alpolgármester úr édesanyja temetésén van. A Képviselő-testület nevében is őszinte 
részvétünket fejezzük ki alpolgármester úrnak. Hegedűs Ferenc képviselő később érkezik az 
ülésre. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat 
kérem fel. A javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
Két új napirend felvételét javasolom, 22. Közbeszerzési szakértői munkára érkezett ajánlatok 
elbírálása, valamint 23. Árajánlat elbírálása zsírfogó berendezés telepítésére címűt. Kérem, 
aki egyetért a napirendi pontok tárgyalásával, szavazzon.  
 
Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal a napirendre tett javaslatot a testület 
elfogadta. 
 
Ismertetem a mai ülésünk napirendi pontjait, kérem, aki egyetért, szavazzon. Megállapítom, 
hogy 5 egyöntetű igen szavazattal a javaslatot a Képviselő-testület elfogadta, és az alábbiak 
szerint tárgyalt.  
 
 
 

1) 2014. évi költségvetés előkészítése 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
2) Megállapodás lakossági szemétszállítás támogatására 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 

 
3) Polgármester szabadságolási ütemterve 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
4) A Járási Hivatal vezetőjének javaslata sószóróanyag deponálására 
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Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
 
5) Flat-System Kft. kérelme  
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
 
6) Kovács Anna megbízási szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
 
7) Riders Team Egyesület kérelme Rétság helységnév használatára 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
                                       
8) Ügyvédi megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
 
9) Vagyonkezelési szerződés kiegészítése 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 

 
10) Vállalkozási szerződés jóváhagyása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
 
11)  Óvodavezető kérelme (gyakorlati idő biztosítására 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
12) Megállapodás jóváhagyása SNI-s gyermek ellátására 
Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 

 
13) Intézkedési terv belső ellenőri észrevételekre 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
 
14) Tájékoztató közterület használatról 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 

 
15) Judo Club bérleti szerződése 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 

 
16) LOTÉRIA Kft. szerződésmódosítási kérelme 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 

 
17) VSE kérelme 2013. évben megkötött megállapodás módosítására 
 Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 

 
18)  Megállapodás munkáltatói jog gyakorlásáról                                  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

                                            
19) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
20) Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében 

végzett polgármesteri munkáról   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
21) Beszámoló a kiemelt feladatok állásáról  

  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
22) Közbeszerzési szakértői munkára érkezett ajánlatok elbírálása 
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Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 
 
23) Árajánlat elbírálása zsírfogó berendezés telepítésére 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási csoportvezető 

 
24) Egyebek 

 
 

1./ 2014. évi költségvetés előkészítése 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a napirendet keddi 
ülésén tárgyalta, kérem elnök urat ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Január 21-én tartotta a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság az ülését, amelyen 7 megjelent bizottsági taggal a bizottságunk határozatképes 
volt.  
A költségvetési koncepciónak az összeállításakor annak idején még egy jelentős összegű 
hiány mutatkozott a 2014. évi költségvetésünk egyenlegében. Az anyag összeállítása óta 
viszont rendelkezésünkre áll egyrészt az állami támogatás összege, és ami még fontosabb, 
rendelkezésünkre áll a tényleges számlamaradvány összege. Mindezek a tételek 
megalapozzák a végleges költségvetés összeállítását előkészítő döntéseket. Minden feltétel 
adott, hogy a Képviselő-testület egy megalapozott költségvetést tudjon erre az évre 
elfogadni. Visszatekintve az elmúlt pár évre a költségvetések tervezésekor, - ahogy az anyag 
is említi – az elmúlt három évben egy állandó tényező volt, a változás. Ez 2014. évben is 
bekövetkezik, jelentős változások történnek a költségvetés készítésekor is. A 
szakfeladatokat többségében felváltja a kormányzati funkció fogalma. További könyvelés 
technikai változás, hogy minden tételt két szemléletben, szemléletenként háromszor kell 
könyvelni. Kissé bonyolultabbá vált már maga a tervezés is. Ennek megfelelően a 2014. évi 
gazdálkodás során az intézményvezetőknek is kiemelt figyelmet kell fordítani az időarányos 
teljesítésre. Új feladat is van a 2014-es költségvetésünkben, a házi segítségnyújtás feladata, 
melynek az átvétele zökkenőmentesen megtörtént. Az ellátottak a megszokott ellátást 
továbbra is megkapják. Áttekintve a számlamaradványt mindhárom intézménynél, 2013. 
december 31-én mindháromnál volt számlamaradvány. Az állami támogatás összege, a 
főösszeg a tavalyi évhez képest kb. 9 millió Ft-tal csökkent. Az elvonás összege pedig 6 
millió Ft-tal növekedett. Csökkent az igazgatási tevékenység finanszírozása is, ugyanakkor 
pedig jelentős pénzmaradványunk lehetővé teszi, hogy a város területén az évek során 
megkezdett karbantartási és felújítási munkákat folytatni tudjuk. Mivel ezeknek a munkáknak 
az össz volumene nagy valószínűség szerint meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért 
közbeszerzést kell majd kiírni, ezeknek a munkáknak az elvégzésére. A mai ülés részét 
képezi a közbeszerző kiválasztása.  
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a közbeszerzési értékhatárt a közterületek felújításánál 
el fogjuk érni, jó lenne minél előbb meghatározni azt a keretösszeget, amelyet a 
közbeszerzésben majd szerepeltetni kell. 15 mFt fölött már közbeszerzési eljárás 
lefolytatása szükséges. Szigorodnak az előirányzat felhasználás feltételei. Előirányzat nélkül 
semmit nem lehet kifizetni. További hozzászólásban elhangzott, hogy a költségvetési 
rendelet, ami meghatározza az egész évi munka menetét, megalapozó döntések kellenek a 
költségvetés elkészítéséhez. Javaslatként hangzott el, hogy külön táblába kerüljön majd a 
karbantartási és a felújítási keret. Figyelni kell, hogyha a karbantartásokat, illetve 
felújításokat tervezzük, akkor időben kell a megfelelő szakembereket kiválasztani. Nehogy 
olyan helyzetbe kerüljünk, hogy nem lesz megfelelő kivitelező szakember. Ez fontos. Ami az 
intézményi költségvetéseket illeti, részleteiben nem tekintettük át, ez a költségvetés 
elfogadása előtt lesz feladat. A művelődési központ költségvetési tervezetével kapcsolatban 
elhangzott, hogy történjen egyeztetés, és olyan kerüljön a költségvetésbe, ami 
megvalósítható, és beltartalmában az olcsóbb, de több feladatot kiszolgáló megoldásokra 
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kell, és lehet törekedni. Erre egy komplett programot kell alkotni, és a munkatervvel 
összhangban kell majd a költségvetést megalkotni. Elhangzott a bizottság ülésén, hogy 
összességében a számok, amelyek a költségvetés elkészítését megalapozzák, 
megnyugtatóak,   pozitívan értékelhetők, és az elmúlt évek szigorú gazdálkodásának 
köszönhetően alakult egy jelentős pénzmaradvány, amelyből ebben az évben gazdálkodni 
lehet. A másik hozzászólásban pedig elhangzott, hogy most még nem a részletes 
költségvetésről, hanem a megalapozásról tárgyalunk. A költségvetést a fennálló 
rendelkezések mentén február 5-ig kell benyújtani. Így az intézmények vonatkozásában is 
lesz lehetőség pontosításra. Elhangzott továbbá a művelődési házzal kapcsolatban, hogy 
fontos a megfelelő technikai háttér biztosítása, illetve megújítása.  
A bizottság egyöntetűen azt a véleményt fogalmazta meg, hogy megalapozott költségvetést 
fogunk tudni ebben az évben is elfogadni. Itt hangzott el az is, hogy közbeszerzés 
lebonyolítására kérjünk be ajánlatokat. A bizottsági ülés után megtartott soron kívüli testületi 
ülésen meg is született a döntés. Az ajánlatok mára meg is érkeztek. Szemüveg 
beszerzésének a keretösszegét kellett meghatározni, és a cafetériának az összegét. 
Mindezek a költségvetést megalapozó döntések szerepelnek a kiosztott módosított 
határozati javaslatban. A módosított határozati javaslatot a bizottság 7 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Jávorka János képviselő: A számokból kitűnik, hogy mindenképpen biztonságosan üzemelő 
intézményeket fogunk tudni működtetni, valamint a karbantartási feladatokat nevesítve 
tovább tudjuk ebben az évben folytatni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, szavazásra teszem fel a 
kiadott határozati javaslatot, kérem, aki egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
3/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi költségvetés 
elkészítést megalapozó döntésekről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 
bemutatott adatok alapján a 2014. évi költségvetés helyzetét stabilnak tekinti, 
megállapítja, hogy feladatkiszervezés nem indokolt. 
 

1.) A 2014. évi cafetériát a közalkalmazottak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 
dolgozók (kivétel a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a köztisztviselők 
vonatkozásában, egységesen bruttó 193.250 Ft-ban javasolja tervezni.  

2.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi eszközök 
tervezését 2014. évben az intézmények szabályzataiban foglaltak alapján kell 
végrehajtani.    

3.) A jubileumi jutalmak ellenőrzését 2014. évben is szakértő bevonásával folytatni 
kívánja a Képviselő-testület. A járandóságokat ütemezni kell, de kifizetés előtt az 
ellenőrzésnek meg kell történnie.  

4.) A közszolgálati tisztviselők részére a törvény szerint járó kötelező juttatások, valamint 
a középfogú végzettségű  dolgozók - testület által korábban megállapított- 10 %-os 
illetménykiegészítése tervezhető.   A nem kötelező juttatások továbbra sem 
ütemezhetők. 

 A védőszemüveg juttatás elismert maximális értékhatára 50.000 Ft. 
5.) Jutalom a 2014. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem tervezhető. A 

felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján építhetők be az eredeti 
előirányzatok közé.  
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6.) A képviselő-testület által már jóváhagyott  szerződéseken alapuló karbantartási 
feladatokat a költségvetésben ütemezni kell.  

7.) A 2014. évi költségvetés részletes tárgyalásához az indokolt   felhalmozási, felújítási, 
és jelentősebb karbantartási feladatokat  a várható bekerülési költséggel együtt 
külön táblában kell bemutatni.   

8.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy indokolatlanul sem 
bevétel, sem kiadás nem tervezhető.  

      A végleges költségvetéseket 2014. január 31. napig kell eljuttatni a Pénzügyi és 
Szolgáltatási Csoporthoz. A költségvetéseket a 2014. január 1. naptól hatályos 
számviteli rend szerint kell elkészíteni.  

9.) A Képviselő-testület felhívja Mezőfi Zoltán polgármester figyelmét arra, hogy az 
intézményi költségvetésekkel összedolgozott önkormányzati költségvetés 
benyújtásának határideje 2014. február 5.  

10.) A Képviselő-testület valamennyi költségvetést összeállító munkatárstól a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő, fegyelmezett munkát kér.  

 
Felelős: valamennyi intézményvezető, polgármester 
Határidő: folyamatos, majd 2014. február 01. 
 
 

2./ Megállapodás lakossági szemétszállítás 
támogatására 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A lakossági szemétszállítást a Képviselő-testület a teljes 
ciklusban támogatta. A költségvetés tervezésekor rendelkezésre álló számok alapján az 
látszik, hogy nincs anyagi akadálya annak, hogy a támogatás fedezete 2014. évben is 
rendelkezésre álljon. A Zöld Híddal kötött megállapodás alapján az önkormányzat a 
szemétszállítási díj felét vállalja át, ez a költségvetést összesen 16 millió forinttal terheli. Úgy 
tűnik, ezt ebben az évben is fogjuk tudni biztosítani. Elkészült az erről szóló megállapodás a 
Zöld Híd Régió Kft-vel. Némi módosítással a határozati javaslatot, valamint a megállapodást 
a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. Vita nem alakult ki, mindenki 
támogatta ezt az elképzelést. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Minden háztartást 50 %-kal támogat az önkormányzat, 30 eFt 
lenne az éves szemétszállítási díj.  
 
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, valamint a megállapodás-tervezetet. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
4/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft-vel a 2014. évi lakossági 
szemétszállítás támogatására kötendő megállapodás 
jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
megállapodást jóváhagyja. A 2014. évi költségvetésben 
a háztartásonkénti 15.000 Ft önkormányzati támogatás 
fedezetét biztosítani kell.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Az ülésre megérkezett Hegedűs Ferenc képviselő, 6 jelenlévő képviselővel az ülés 
határozatképes 

 
 

3./ Polgármester szabadságolási ütemterve 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2013. évről van még 54 nap áthozott szabadsága a 
polgármesternek. Ezt Képviselő-testületi határozat alapján 2014. június 30-ig kell kivennie. 
Ez havi bontásban átlag 9 nap. A 2014. évi szabadság pedig 39 nap, ez a második félévre 
került ütemezésre, havi bontásban átlagosan 6,5 nap. A témában vita nem volt a bizottság 
ülésén, 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
5/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Mezőfi Zoltán polgármester 2014. évi 
szabadság ütemezéséről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a szabadság tervet elfogadja. 
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert a felhalmozódott 
szabadságok ütemezés szerinti igénybevételére. 
 
Határidő: ütemezés szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

4./ A Járási Hivatal vezetőjének javaslata sószóróanyag deponálására  
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Január 8-án Dudás György a Rétsági Járási Hivatal 
vezetője, mint a helyi Védelmi Bizottság Elnöke egyeztető értekezletet tartott a 2. számú 
főközlekedési út téli síkosság mentesítéséről, hó eltakarításáról. Az ülés részletes 
jegyzőkönyvét megkaptuk. Ebből kiderül, hogy a Védelmi Bizottság tagjai nem igazán 
elégedettek a felkészüléssel, illetve a Közútkezelő munkájának a hatékonyságával. Kiderül a 
jegyzőkönyvből továbbá, hogy a 2. sz. főút hó eltakarítását, és síkosság mentesítését a 
Közútkezelőn kívül senki nem tartotta megfelelőnek. Két dolog merült fel, bizonyos 
szervezési problémák, műszakváltások, egyebek, a másik pedig, hogy felmerült javaslatként, 
hogy a rétsági laktanya területén kerüljön kialakításra egy sószóró tároló depó. A 
Közútkezelő véleménye, hogy ez nem fogja megoldani a problémát, az utántöltés eddig sem 
okozott fennakadást. Ezt a rétsági deponálót nem tartják szükségesnek. Ettől függetlenül 
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elfogadják a javaslatot, a telephelyhez szükségesnek tartják az elektromos áram biztosítását, 
illetve rakodó rámpa megépítését. Az őrzés megoldása is szükséges. Az egyeztetés további 
fázisában kiderült, hogy ennek a depónak a kialakítása nem Rétság Város költségvetése 
terhére, hanem a Közútkezelőnek lenne a feladata. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy 
valóban nem biztos, hogy ettől a probléma megoldódik, mivel elsősorban szervezési, indítási 
gondok vannak. Ha mégis megvalósul a depó, nagyon oda kell figyelni, hogy a 
környezetvédelmi és egyéb előírások, szabályozások betartásra kerüljenek, súlyos bírságot 
jelenthet, ha nem így lenne. A bizottság a kiosztott határozati javaslatot 7 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Girasek Károly képviselő: Meg lehet állapítani, hogy mire a 2-es út közútkezelői ideérnek, a 
mi traktorunk már lassan végez a városban. Több állampolgár nem tudja, hogy a 2-es utat 
nem mi takarítjuk. Sajnos ott a jelenség, hogy ami utat a traktorunk már letakarított, a 
közutasok a főútról rátolják a havat újra a bejáratokhoz, ami további gondot okoz. Az 
előterjesztésből és a mellékelt jegyzőkönyvből is az derül ki, hogy nem az a probléma, hogy 
hol tankolják fel a szóróanyagot, hanem szervezési gondok vannak. Ezen nem valószínű, 
hogy segít, ha Rétságon bárhol lerakóhely létesül. Természetesen a város segíthet ebben, 
üzleti alapon. Költségvetésből gazdálkodó szervezet a Közútkezelő, neki kell biztosítania, 
ami a depóhoz kell. Ha erre megfelelő szerződés-tervezet érkezik, akkor ezt természetesen 
megtárgyaljuk. Bár ez a problémát nem oldja meg. Azt is látom, ha ezt most tárgyaljuk, akkor 
ez nem ennek az évnek a problémája lesz. Ezzel együtt a bizottság javaslatát támogatom 
természetesen.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászóló, kérem, aki a bizottság 
javaslatával egyetért, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
6/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétsági Járási Hivatal 
hivatalvezetőjének Helyi Védelmi Bizottság Elnökeként 
kezdeményezett sószóró anyag deponáló javaslatáról 
készített előterjesztést.   
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 2-es számú 
főút téli síkosság mentesítése maradéktalanul nem 
megoldott. Támogatja, hogy a volt laktanya területén 
szóróanyag deponáló kerüljön kialakításra. Tudomásul 
veszi, hogy a deponáló kialakításának költségei a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt-t terhelik.  
Felkéri Dudás György Járási Hivatalvezetőt és Mezőfi 
Zoltán polgármestert a tároló hely használatára 
vonatkozó megállapodás előkészítésére. Az előkészített 
megállapodást a Képviselő-testület február havi ülésén 
elő kell terjeszteni.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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5./ Flat-System Kft. kérelme 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Kft. a volt laktanya területének kb. 500 m2 alapterületű 
hangárt szeretne bérelni, biohumusz előállítása céljából. A vállalkozás képviselője a 
helyszínt megtekintette, alkalmasnak tartja a tevékenység végzésére. A biohumusz gyártás 
alapja a marha trágya és a növényi hulladék. A vállalkozás képviselője szerint zavaró szagok 
a feldolgozás során nem keletkeznek, zárt rendszerben dolgoznak. Ahogy leírja a kérelmező, 
a környék gazdaságaiból szereznék be a szükséges marha trágyát, és a közterületen 
képződő zöld hulladékot. A végtermékeket mezőgazdasági felhasználásra szánnák. A 
bizottsági ülésen viszonylag rövid vita zajlott. Egyértelmű volt, hogy nem indokolt, hogy ilyen 
tevékenységet a laktanya területére engedjünk. Az elmúlt években komoly gondokat okozott 
a kutyatáp, valamint a szennyvíziszap Borsosberény területén. Kellemetlenül érintette 
Rétság város lakosságát. Ha bérbe adnánk a területet ilyen tevékenységre, a város területén 
kamionok fognak szaladgálni trágyával, az itt lakók érdekében ezt el kell utasítani. A 
laktanyára vonatkozó rendezési terv értelmében ilyen tevékenységet nem is lehet folytatni. A 
bizottság egyöntetű 7 igen szavazattal a kiosztott „B” határozati javaslat elfogadását 
javasolja a testületnek.  
 
Girasek Károly képviselő: Bizottsági ülésen körültekintően tárgyaltuk a témát, ez 
kétségtelen, de néhány dolgot el kell mondani, akár a lakosság tájékoztatást okán is. A 
tevékenység, amennyiben a laktanyában helyet kapna, bevételt hozna a városnak. Nem 
mindenáron kell az a néhány százezer forintos bevétel, igen nagy bosszúságot okozna a 
lakosságnak. Ilyen áron Rétság városának nem kell a bevétel. A rendezési tervnek sem felel 
meg. Bizottsági ülésen is elmondtam, hogy azok az anyagok, amik eleve jogszabályilag is 
kizártak, mi nem is dönthetünk pl. a rendezési terv ellenére. Úgy gondolom, nem azért nem 
fogadjuk el, mert nem akarjuk, hanem azért is nem fogadjuk el, mert a rendezési terv 
értelmében ott ilyen tevékenység nem végezhető. Ezért olyan furcsa dolog, hogy a testület 
ilyen ragyogó lehetőséget leszavaz. A lehetőségnek van árnyoldala, és árnyillata. Isten 
ments, hogy ide ilyen üzemet telepítsünk. Akkor sem lehetne megengedni, komoly nagy gép 
mozgást igényelne a tevékenység. Írják, hogy a hátsó kapuján közlekednének a 
laktanyának, nincs a laktanyának hátsó kapuja. Vagy a Radnóti úton járnának a gépek, ami 
megengedhetetlen. Azt gondolom, hogy a lakosság szempontjait kell ez ügyben figyelemmel 
tartanunk. Egyébként le sem tudjuk a céget ellenőrizni, hogy mi lenne az a technológia, 
amivel dolgoznának. A bizottsági vélemény szerint fogok szavazni, ha már erről szavazunk. 
Ha a rendezési terv nem engedi meg, nem is szavazhatnánk másként, csak akkor, ha a 
rendezési tervet módosítanánk. Álláspontom, hogy ne a Képviselő-testülettel mondassunk ki 
olyat, amit a helyi rendeletünk egyébként tilt.  
 
Jávorka János képviselő: A rétsági lakosok szenvedő alanyai a temető fölötti kutyatáp 
üzemnek, főként a nyári hónapokban, amikor a szélirány is olyan, orrfacsaró bűz terjeng. 
Megkeseríti az életünket. A Hivataltól mentek el levelek, hogy nézzenek a dolognak utána, 
minden szervtől az jött vissza, hogy engedéllyel rendelkeznek, nincs mit tenni. A bűz felől 
nem intézkedik senki. Nem javasolom a jelen kérelem elfogadását. Mindenki előtt ismert az 
is, amikor a balassagyarmati szennyvíztelepről az iszapot a borsosberényi földekre szállítják, 
ott is meg van mindenféle engedély, ami ehhez szükséges. Hiába tárcsázzák be azonnal, 
Nagyoroszitól-Diósjenőig érezni a bűzt. Ezt a kérelmet ne fogadjuk el. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a „B” határozati javaslattal, szavazzon.   

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
7/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                          3/2014. sz. jegyzőkönyv 

 9

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Flat-System Kft. bérleti kérelméről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a laktanyába már betelepült 
szolgáltató egységek minden szempontból zavartalan 
működését fontosnak tartja, ezért a 13/2003. (IV.30.) 
önkormányzati rendeletben meghatározott 
tevékenységekre (oktatás és kultúra, egészségügy, 
igazgatás, turisztika, kereskedelmi, lakás, valamint a 
felsorolt funkciókhoz tartozó gépkocsik parkolása) 
kívánja a teljes laktanya területét hasznosítani. 
A kérelmet, a biohumusz előállítására nem támogatja.   
 
Határidő: értesítésre 2014. január 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

6./ Kovács Anna megbízási szerződésének módosítása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A december 13-i Képviselő-testületi ülésen döntöttünk az 
egészségügyi szakdolgozók részére az OEP finanszírozás terhére 10.000 Ft béremelés 
megadásáról. Itt csak a szakdolgozókról van szó, tehát az orvosok kivételével. Kovács Anna 
asszisztens vállalkozóként dolgozik a II. számú háziorvosi körzetben. Őneki nem béremelést 
tudunk adni, hanem a vállalkozási szerződését kell módosítani ezzel a 12.700 Ft vállalkozási 
díj emelésével. A megállapodás módosítása a korábbi döntésnek megfelelően így került 
elénk, és ennek elfogadását a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki a bizottság véleményével egyetért, szavazzon.    
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
8/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a II. számú Háziorvosi Szolgálat körzeti 
ápolónői feladatainak ellátására vonatkozó, Kovács 
Anna egyéni vállalkozóval megkötött megbízási 
szerződés módosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződés módosítását -   
a - 292/2013. (XII.13.) számú Kt. határozatban 
megfogalmazott feltételek mellett – jóváhagyja, az 
ápolónői feladatok ellátásáért biztosított havi megbízási 
díjat 2013. november 1. naptól 12.700 Ft/hó összeggel 
megemeli.   
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megbízási 
szerződés módosításának aláírására.  
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Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

7./ Rieders Team Egyesület kérelme Rétság helységnév 
használatára 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az egyesület kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, a 
Rétság helységnév használatának tárgyában. Az Egyesület tevékenysége jól ismert a 
városban. Fiatalokból álló technikai sportolók, akik a városi rendezvényeken is gyakran 
szerepelnek (nagy sikerrel),emelve ezzel a rendezvények színvonalát. A testületi 
jóváhagyást követően a nevük Rétság Riders Team Szabadidő és Motorsport Egyesület 
lenne. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy kiemelkedő tudású fiatalokról van szó, 
mindenképpen növelheti Rétság hírnevét. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, amiben engedélyezi Rétság helységnév 
használatát.  
 
Girasek Károly képviselő: Üdvözlöm ezt a szándékot, eddig ezek a fiúk öntevékenyen 
végezték ezt a dolgot, most bejegyzett egyesületté válnak, ezért van ez a kérelem. És 
üdvözlöm, hogy most már egy hivatalosan megalakult egyesülettel gazdagodik a városunk.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Köszönöm szépen, hogy támogatjátok, mivel én vettem a 
gyereknek motorkerékpárt 1.300.000 Ft-ért, ezelőtt 3-4 éve tőlem kapták ajándékba. 
Köszönöm a hozzáállást.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük szépen, képviselő úr. További hozzászólás. Mivel 
nincs, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
9/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rider’s Team Egyesület Rétság 
helységnév használatának kérelméről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az egyesület 
elnevezésében a Rétság helységnevet használja, és 
így a  neve Rétság Rider’s Team Szabadidő és 
Motorsport Egyesületre módosuljon. 
 
Határidő: értesítésre 2014. január 31. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita Pénzügyi és Szolgáltatási 
csoportvezető 
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8./ Ügyvédi megállapodás módosítása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2011. augusztusában kötöttünk egy megállapodást dr. 
Gáspár Zoltán ügyvéddel, a szükséges ügyvédi feladatok ellátására. Ez a megállapodás 
tartalmazza azt, hogy évente az inflációnak megfelelően emelésre kerül a díj. Ugyanakkor 
2012-ben, illetve 2013-ban az ügyvéd úr nem kérte a díjának az emelését. Most is egy igen 
szerény mértékű, havi 2.000 Ft-os emelést kér. Ennek megfelelően az eddigi 78.000 Ft-ról 
80.000 Ft-ra nőne a díjazásának összege. Ezt a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: amennyiben kérdés, észrevétel nincs, úgy kérem szavazzon, 
aki a határozati javaslattal, és a módosított megállapodás tervezettel egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
10/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd megbízási 
díjának módosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd 
megbízási díját a 2011. augusztus 30. napon megkötött 
Megbízási szerződés 3. pontja alapján 2014. január 1. 
naptól 2.000 Ft/hó összeggel megemeli és a havi 
megbízási díjat 80.000 Ft-ban állapítja meg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a határozat mellékletét képező Megbízási 
szerződés-módosítás aláírására. 
 
A 2014. évi költségvetésben az ügyvédi megbízási díjat 
havi bruttó 80.000 Ft-tal kell ütemezni. 
 
Határidő: megállapodás módosítására 2014. január 31.,  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

9./ Vagyonkezelési szerződés kiegészítése 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2013. novemberében hagytuk jóvá a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződést, ez a Rákóczi út 32. szám 
alatti ingatlant érinti. A szerződésben a KLIK vállalta, hogy az épület fűtését saját 
költségvetés terhére biztosítja. Ezt követően a KLIK kérte, hogy a jelenlegi fűtési feladatokkal 
ellátott dolgozók lássák el továbbra is a feladatot. Viszont a költségvetésünket terhelő havi 
20 eFt  pótlék + járulékköltséget a KLIK megtéríti az önkormányzatnak. Mint kiderült, az 
vagyonkezelői alapszerződést (amit a Képviselő-testület már novemberben jóváhagyott), 
még nem írták alá, mert várják ezt a kiegészítő szerződést, és együtt fogják majd a két 
szerződést aláírni. A bizottsági ülésen különösebb vita nem volt, arra kell ügyelni, hogy aki 
ott fűt, annak megfelelő jogosítványa legyen, ehhez a feladathoz. A bizottság 6 igen, 1 nem 
szavazattal elfogadásra javasolja a vagyonkezelési szerződés kiegészítését, valamint a 
kiosztásra került határozati javaslatot.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, úgy kérem, aki a 
vagyonszerződés kiegészítésével egyetért, szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
11/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 
kiegészítéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rákóczi út 32. szám alatti 
ingatlan fűtési pótlék megtérítését tartalmazó, a 
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés 
kiegészítést jóváhagyja és felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert annak aláírására. 
A 2014. évi költségvetésben 2013. szeptember 1. 
naptól a pótlékot, járulékát és ezek bevételét tervezni 
kell.  
Felkéri Dr. Varga Tibor jegyzőt a munkáltatói intézkedés 
megtételére.  
 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Dr. Varga Tibor 
jegyző 
 
 

10./ Vállalkozási szerződés jóváhagyása (patakfödém javításra) 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szintén a december 13-i ülésén a Képviselő-testület 
elfogadta a Ferr 2004 Kft. árajánlatát, amely 952.368 Ft + 27 % áfa, azaz 1.209.512 Ft 
értékről szól. Az árajánlat a Bon-Bon presszó előtti patakfödém beszakadás javítására szól. 
A testület akkor azt kérte, hogy az árajánlatnak megfelelő szerződés-tervezetet be kell 
szerezni a Kft-től. Ez a tervezet megérkezett, tulajdonképpen ez kerülne most jóváhagyásra. 
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy ennek a feladatnak minél előbb eleget kell tenni. Fel lett 
híva a figyelem, hogy a kivitelezés során oda kell figyelni, hogy az eső befolyó helynél be kell 
építeni egy megfelelő átmérőjű csövet, hogy az összegyűlt víz a patakba folyjék. Információk 
szerint a vállalkozó a hétvégén vonulna fel, elmondása szerint kb. 2 nap alatt el tudja 
végezni a munkát. A bizottság a szerződést 7 egyöntetű igen szavazattal javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Üdvözölni tudom, hogy végre megszűnik ott az a látvány. 
Köszönöm szépen. 
 
Girasek Károly képviselő: A bizottsági ülésen részletesen tárgyaltuk a témát. Hát igen, mi is 
üdvözöltük, hogy ez megvalósul. Erről a Képviselő-testület már novemberben, illetve 
decemberben döntött, hogy valósuljon meg. Aki részt vesz a munka folyamatában, az tudja, 
hogy ez egy befejező pont, hogy akár holnap indulhat a kivitelezés. A döntésünk szerint 
soron kívüli árajánlat bekérés történt. A vitában és a korábbiakban is elhangzott, hogy van 
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még itt azért rendezni való bőven, és nem csak az önkormányzatnak. De erre nem nagyon 
akarok kitérni. A telekhatárokat, tulajdonviszonyokat rendezni kell. A térképen sincs 
feltüntetve jelenleg az ominózus épület. Ez nem az önkormányzat hatásköre. Mindezek a 
tények nehezítették az eligazodást. A testület a munka elvégzéséhez szükséges 
határozatokat meghozta, és végül is ezek a határozatok kerülnek végrehajtásra. Egy 
folyamat végpontja, ilyen szempontból én is üdvözlöm.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, aki egyetért a 
bizottság ajánlásával, szavazzon.   

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
12/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Ferr 2004 Kft. (1095 Budapest, Lechner 
Ödön u. 2. II/205.) vállalkozási szerződés-tervezetéről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a vállalkozási szerződést a 
korábban megküldött árajánlat alapján és az 
árajánlatban szereplő tartalom megtartása mellett 
952.368,- Ft+27% Áfa, bruttó 1.209.512,- Ft értékben 
jóváhagyja. A Képviselő-testület az általa elfogadott 
árajánlatot a szerződés 1. számú mellékleteként, a 
szerződés elválaszthatatlan részeként kívánja 
megjelölni. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a 
melléklettel kiegészített szerződés aláírására.   
 
A vállalkozási díjat a 2014. évi költségvetésben a 2013. 
évi számlamaradvány terhére ütemezni kell. 
 
Határidő: szerződés aláírására: 2014. január 27., 
költségvetésben történő ütemezésre 2014. február 7.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
11./ Óvodavezető kérelme (gyakorlati idő biztosítására) 
       Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az óvodavezető nyújtott be egy kérelmet, az Apor Vilmos 
Katolikus Főiskola két hallgatója kérte a gyakorlati idejének biztosítását az intézményben. 
Egy hétről van szó, ami februárban történne. A gyakorlati idő letöltése anyagi vonatkozásban 
nem érinti az óvodát. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal a kiosztott határozati javaslat 
„A” változatát, némi módosítással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
13/2014. (I.24.) számú 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) 2014.02.03.-2014.02.14.-ig szakmai 
gyakorlatát a Napköziotthonos Óvodában (Rétság, 
Mikszáth utca 6.) töltse le. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gyakorlati idő 
biztosításának költségvetési forrásigénye nincs. Az 
előterjesztés mellékletét képező Megállapodási 
Szerződést jóváhagyja és felhatalmazza Vinczéné 
Szunyogh Judit óvodavezetőt annak aláírására. 
 
Határidő: 2014. január 14. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit 
 
 

12./ Megállapodás jóváhagyása SNI-s gyermek ellátására 
       Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétsági Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okirata 
tartalmazza a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján, az úgynevezett 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését. Az óvodában egy gyermek 
rendelkezik szakértői véleménnyel, melyet a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
szakértői Bizottsága készített el. Javaslatuk alapján a gyermeknek heti két órában 
megvalósuló komplex gyógypedagógiai fejlesztést kell biztosítani. Ennek az ellátására 
kérnék fel Franka Anna gyógypedagógust. A bizottság a kiosztott határozati javaslatot némi 
módosítással, illetve a hozzákapcsolódó megállapodást is némi módosítással elfogadásra 
javasolja, 7 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a megállapodás tervezetet, illetve a határozati javaslat 
elfogadását támogatja, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
14/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda kérését és a 
kötelezően ellátandó feladat végrehajtása érdekében a 
határozat mellékletét képező Megbízási Szerződést 
óraadó gyógypedagógiai fejlesztés ellátására jóváhagyja. 
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Felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2014. január 27. 
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit 
 

13./ Intézkedési terv belső ellenőri észrevételekre 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A belső ellenőrzési terv tartalmazta a napközis konyha 
ellenőrzését is. A feladat 2013. december hónapra került ütemezésre, az önkormányzat által 
foglalkoztatott belső ellenőr a feladatot végrehajtotta. Ennek az ellenőrzésnek a célja a 
szabályozottság, költségtakarékosság és a bizonylati fegyelem betartására terjedt ki. Az 
összegzett javaslatokban szerepel az élelmezési szabályzat elkészítése, az ügyrendnek az 
elkészítése, a beérkező számlák azonnali nyilvántartásba vétele, és felvezetése a 
készletnyilvántartásba. A beszerzések során törekedni kell a költségtakarékosságra, a 
beszerzések felülvizsgálata egy másik fontos pont. Megrendelő nyomtatvány elkészítése 
olyan formában, hogy a megrendelő szervezet képviselője igazolja a dokumentumon szereplő 
adatok valódiságát. Szükséges a raktár időszakonkénti ellenőrzése, amelyet az Élelmezési 
Szabályzatban kell rögzíteni. Szükséges továbbá a rendszeres mennyiségi ellenőrzés, 
időszaki szúrópróbaszerű vezetői ellenőrzés. Kifogásolt az ellenőrzés során a készételek igen 
gyakori vásárlása, a drága mirelit áruk beszerzése, olyan időszakban is, amikor a friss áru 
jóval alacsonyabb áron megvásárolható. A bizottsági ülésen a következők hangzottak el: túl 
sok az a szénhidrát mennyiség, amit a gyermekek kapnak a konyhai étkezés kapcsán. Amikor 
zöldség szezon van, ne mirelitárut kapjanak a gyerekek. Az ellenőrzés által feltárt 
hiányosságokat minél előbb pótolni kell. A kiosztott határozati kivonatot a bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. 
 
Girasek Károly képviselő: Talán nem idetartozik teljesen (az Egyebekben erre már nem 
fogok kitérni) jogos, hogy ne csak mirelit legyen az alapanyag. De több szülő megkeresett, 
hogy nem csak odaadni kell az ételt, hanem figyelni arra, azt hogyan eszik meg a gyerekek. 
Erre úgy gondolom érvényes szabályok is vannak. Konkrétan arról van szó, hogy tegnap több 
állampolgár megkeresett, hogy a Korányi út végig van szórva banánhéjjal. Szerintem a 
szabályzat meg van, hogy ott kell az ételt elfogyasztani, vagy ha odaadják, akkor nem 
útközben kell azt megenni. Egy jelzést ez az eset mindenképpen megér a konyhának. Az úton 
nem eszünk, mert az egyéb veszélyeket is rejt magában. Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a kiosztott határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
15/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a napközi konyhával 
kapcsolatos belső ellenőri tapasztalatok alapján készített intézkedési tervről szóló 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az ellenőrzés tapasztatai alapján az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 
 

• A szervezeti egység Élelmezési szabályzatának elkészítése  
Határidő: 2014. június 30., 
Felelős: Seresné Antalics Aranka élelmezésvezető és Salgai György 
csoportvezető 
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• A szervezeti egység Ügyrendjének elkészítése.  
Határidő: 2014. június 30.,  
Felelős: Seresné Antalics Aranka élelmezésvezető és Salgai György 
csoportvezető 

• A beérkező számlák azonnali nyilvántartásba vétele, felvezetése a 
készletnyilvántartásba.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Seresné Antalics Aranka élelmezésvezető  

• Beszerzések felülvizsgálata, ajánlatok bekérése.  
Határidő: 2014. február 28.,  
Felelős: Seresné Antalics Aranka élelmezésvezető  

• Az étkezési létszám megállapítására a résztvevő intézményektől 
szabályos megrendelő nyomtatvány elkészítése olyan formában, hogy a 
megrendelő szervezet képviselője igazolja a dokumentumon szerepelő adatok 
valódiságát.  
Határidő: 2014. január 31.,  
Felelős: Seresné Antalics Aranka élelmezésvezető  

• A raktár időszakonkénti ellenőrzésének elvégzése, rendszeres 
mennyiségi ellenőrzés.  
Határidő: azonnal, majd folyamatos, időszaki szúrópróba-szerű vezetői 
ellenőrzés.  
Felelős: Seresné Antalics Aranka élelmezésvezető és Salgai György 
csoportvezető, Dr. Varga Tibor jegyző 

• Szúrópróba szerű, rendszeres vezetői ellenőrzés 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző és Salgai György csoportvezető 

 
A Képviselő-testület a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport folyamatos feladatának tekinti a 
beszerzések kontrollálását a beérkezett számlák érvényesítése, utalványozása során.  
 
Határidő: intézkedési terv megküldésére az élelmezésvezető részére 2014. január 31., majd 
szöveg szerint 
Felelős: szöveg szerint 
 
 

14./ Tájékoztató közterület használatról 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2013. december 13-i ülésén 
határozatban kérte, hogy a soron következő ülésre készüljön el egy áttekintés a Bon-Bon 
Presszó előtti terasz közterület használatáról. Az előterjesztés részletesen leírja, hogy milyen 
időpontokban, milyen döntések születtek. Meglehetősen nagy káosz képe rajzolódik ki az 
előterjesztésből. Úgy tűnik, van bőven mit rendezni. A bizottsági vitában elhangzott, hogy 
fontos az, hogy az érintettek tudjanak arról, hogy jelen pillanatban nem rendelkeznek 
érvényes közterület-használati engedéllyel. A legfrissebb nyilvántartás szerint sincs érvényes 
engedélyük. Elhangzott továbbá, hogy ez már hatósági ügy, a hivatalnak kellett volna annak 
idején rendezni ezeket a dolgokat. Még az épület sincs feltüntetve a földhivatali nyilvántartás 
szerint. Tehát van mit rendezni ezen a területen. Jelen pillanatban engedély nélküli 
közterület-használat áll fenn, meglehetősen hosszú idő óta. Ezeket a dolgokat rendezni kell. 
Tulajdonképpen a határozati javaslat is ezt tartalmazza, ami némileg módosításra került. A 
módosított határozati javaslatot a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a testületnek. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, úgy kérem szavazzon, 
aki elfogadja a módosított határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
16/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Tájékoztató közterület használatról című 
napirendet. 
 
A Képviselő-testület a BON-BON presszó melletti 
közterület használatával kapcsolatos döntéseket 
megismerte. Megállapítja, hogy 2008. évtől a használat 
engedélyezése nem követhető. A bemutatott tényekből 
megállapítható, hogy a közterület használatát azonnali 
hatállyal 2010. december 16. napon meg kellett volna 
szüntetni.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 
kérelmezőnek/tulajdonosnak a közterület használatára 
vonatkozó, érvényes közterület használati engedélye 
nincs. A közterület használati engedély ismételt 
kiadásához rendezni kell az épület feltüntetését a 
Földhivatali nyilvántartásban. Utasítja Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy igazolhatóan értesítse Maretta 
Mónika kérelmezőt, hogy a területnek érvényes 
közterület használati engedélye nincs, az engedély 
nélküli közterület használatot 2014. február 28. napig 
szüntesse meg.   
 
Határidő: értesítésre 2014. január 31., majd szöveg 
szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
15./ Judo Club bérleti szerződése 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétsági Judo Club nyújtott be kérelmet. A 2013. évi 
támogatási szerződésük alapján a pénzbeli támogatáson kívül 150 óra ingyenes 
teremhasználattal járult hozzá a testület a Judo Club edzéseihez. Ezen felüli teremhasználat 
1.000 Ft/óra díjban került meghatározásra. Egy országos pályázaton vesznek részt, a 
maradék terembérleti díj fedezetét megpályázták, és meg is nyerték. Ennek a támogatásnak 
az igénybevételéhez van szükség a 2013-as évre megkötött tornaterem bérleti 
szerződéshez, hogy ezt be tudják nyújtani a pályázatukhoz. A bizottság 7 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a kiosztott határozati javaslatot, illetve bérleti szerződést.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: szavazásra teszem fel a PVB ajánlását.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
17/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétsági Judo Club Rákóczi út 32. szám 
alatt lévő kistornaterem bérletére vonatkozó szerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 
szerződést jóváhagyja. 
 
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

16./ LOTÉRIA Kft. szerződésmódosítási kérelme 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A LOTÉRIA Kft. ügyvezetője kéri a jelenleg érvényben lévő 
helyiségbérleti szerződésnek a módosítását. A bérleti szerződés Rétság, Kossuth u. 8. szám 
alatti ingatlan helyiségre vonatkozik, ahol jelenleg lottózó üzemel. Azonos feltételekkel és 
tevékenységgel 2014. március 01. napjától Cseh Béla egyéni vállalkozó kívánja bérelni a 
helyiséget. A szerződés minden pontja változatlan, csak a bérbevevő személye változna. A 
bizottsági ülésen elhangzott, hogy ilyen esetben lehetne egy új pályázatot kiírni. A válaszból 
kiderült, hogy az új bérlő tulajdonképpen a tulajdonosi körhöz tartozik, hátraléka nincsen, a 
helyi adókat rendesen fizetik. Végül is kikristályosodott az a megoldás, hogy van arra 
lehetőség, hogy megfelelő indokkal el lehet tekinteni a pályáztatástól, és lehet szerződést 
kötni, csak hivatkozni kell a megfelelő rendelet, megfelelő pontjára. Ezt a megoldást 
javasolja a bizottság, hogy folyamatos lehessen a szolgáltatás. A bizottság 6 igen, 1 
tartózkodás szavazattal a kiosztott határozati javaslat elfogadását javasolja. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem most szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
18/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Lotéria Kft. és Cseh Béla Kossuth u. 8. 
szám alatti ingatlan bérleti szerződés módosításával 
kapcsolatos előterjesztést.  
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004. (X.04.) 
önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés f) pontja 
alapján eltekint a pályázati eljárástól.  .  
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A Képviselő-testület hozzájárul, hogy 2014. március 1. 
naptól a Kossuth u. 8. szám alatti helyiség bérlője a 
lottózási tevékenységet végző Lotéria Kft. helyett Cseh 
Béla legyen. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert határozat 
mellékletét képező szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2014. január 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

17./ VSE kérelme 2013. évben megkötött megállapodás 
módosítására 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétság Városi Sportegyesület Elnöke nyújtott be 
kérelmet, a 2013. évben megkötött fejlesztési pályázat önrészének önkormányzati 
támogatásból történő biztosításáról szóló támogatási megállapodás módosításának 
tárgyában. Az indoklás szerint a pályázati összeg december utolsó napjaiban érkezett meg. 
A folyósítás késedelme akadályozta a munkák megkezdését. A Támogató Szervezet felé  
azonban a maradéktalan megvalósulással kell elszámolni. Az Egyesület önhibáján kívül 
nem tudta teljesíteni a megállapodásban foglaltakat, ezért kéri a Megállapodás egyik 
pontjában megjelölt 6 hónapos elszámolási határidő 2014. június 30. napra történő 
módosítását. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal a megállapodás módosítását 
támogatta, és elfogadásra javasolja a testületnek. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én nem javaslom bővíteni, szeretném, ha a sportkombináton 
lenne a foci pálya. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a megállapodás módosításával 
kapcsolatos bizottsági javaslatot.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
19/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Városi Sportegyesület 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a 76/2013. 
(IV.17.) sz. KT határozattal jóváhagyott, felújítási 
pályázat önrészének támogatásáról szóló 
megállapodás 4. pontjában szereplő 6 hónap 
elszámolási határidő 2014. június 30. napra 
módosításra kerüljön.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Megállapodás módosítást jóváhagyja, felhatalmazza 
Mezőfi Zoltán polgármestert aláírására. 
 
Határidő: 2014. január 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  
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Szünet 
(17,00-17,15) 

 
18./ Megállapodás munkáltatói jog gyakorlásáról  
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A tragikus baleset után, amelyben jegyző asszonyunk, 
Tömör Józsefné elhunyt, törvényi változás miatt a jegyző kinevezési joga a Képviselő-
testülettől  a polgármesterhez került. Polgármester úr több alkalommal is írt ki pályázatot a 
jegyzői állásra, a kiírásoknak megfelelően egyetlen pályázó sem volt. A törvény értelmében 6 
hónap várakozási idő után a Kormányhivatal jelöl ki jegyzőt, amennyiben a polgármester 
mindegy, hogy milyen ok miatt, nem dönt. A Kormányhivatal dr. Varga Tibor Nagyoroszi 
Közös Hivatal jegyzőjét jelölte ki városunkba a feladatok ellátására. A megismert szakmai 
színvonal mellett elegendőnek tartotta heti egy napra, megfelelő végzettséggel rendelkező 
jegyző kijelölését. Ennek megfelelően a közös hivatal valamennyi tagjával megállapodást kell 
kötni az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáról. Rétság esetében a kinevező szerv a 
Kormányhivatal, ezért az egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáról kell megállapodnunk. A 
bizottsági ülésen erről különösebb vita nem volt. A bizottság a némileg módosított határozati 
javaslatot és megállapodást 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a módosított határozati javaslatot, valamint megállapodást 
elfogadja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
20/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta  dr. Varga Tibor kijelölt jegyző feletti 
egyéb munkáltatói jog  gyakorlásával kapcsolatos 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
NO-B/03/781-1/2013. számú  határozatával Rétság 
város jegyzői feladatainak ellátására kijelölt dr. Varga 
Tibor feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlására 
vonatkozó,  a határozat mellékletét képező – Rétság 
Város Önkormányzatának polgármestere Nagyoroszi 
Község Önkormányzatának polgármestere, Horpács 
Község Önkormányzatának polgármestere és 
Pusztaberki Község Önkormányzatának polgármestere 
között megkötésre kerülő - megállapodást jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza  Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.  

A jegyző havi 35.000 Ft-os költségtérítését a 2014. évi 
költségvetésben ütemezni kell. 

 
Határidő: megállapodás aláírására 2014. január 31., 
majd szöveg szerint 
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Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

19./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ezzel a napirenddel kapcsolatban túl sok észrevétel nem 
volt, inkább az Egyebekhez tartozó témák, kérdések merültek fel. Így pl. a cukorbeteg 
kisgyermek óvodai ellátása, amiben az a javaslat született, hogy legyen majd egy 
megbeszélés, amelyen szakemberek bevonásával tisztázni kell néhány kérdést, ami az 
óvodát, az önkormányzatot, a kisgyermeket, szülőket és az Egyenlő Bánásmód Hatóságot 
illeti. Az anyaggal kapcsolatos „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság 7 
egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a bizottság támogatja a bizottság javaslatát, kérem 
szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
21/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló 2013. 
december havi beszámolót elfogadja.  
 
 
 

20./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakban az 
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Néhány kérdés, vélemény fogalmazódott meg a bizottság 
ülésén a beszámolóval kapcsolatosan, az ÉMÁSZ hibaelhárításával kapcsolatosan. Egy 
alvállalkozó meglehetősen felháborító módon nem kért engedélyt a közterület felbontására. 
Ráadásul pontosan olyan területen, ami a városközpont rehabilitációs pályázattal érintett 
volt.  Polgármester úr a rendőrségen feljelentést tett, ismeretlen tettes ellen. Polgármester úr 
tájékoztatott bennünket, hogy a rendőrségi vizsgálat még tart, végzést nem kapott eddig. A 
mai napon már nyílt titok, hogy a munkát kik, és miért végezték. Fel kell szólítani az ÉMÁSZ 
a helyreállítási munkák elvégzésére, a teljes költséget természetesen rájuk kell hárítani. 
Ebben kell a következőkben intézkedni. A bizottság a beszámolót 7 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a tájékoztatóval egyetért, szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal a két testületi ülés között 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról szóló beszámolót 
elfogadta.  
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21./ Beszámoló a kiemelt feladatok állásáról 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Viszonylag rövid előterjesztés került elénk, az abban 
foglaltakkal kapcsolatban vita nem volt. Viszont néhány bizottsági tagnak hiányérzete volt a 
beszámolóval kapcsolatban. Elsősorban a buszfordulóval kapcsolatosan hangzott el 
kérdésként, ez miért nem szerepel az anyagban. Kérdés volt, hogy a buszforduló 
használatbavételével kapcsolatban milyen intézkedések történtek? Polgármester úr 
elmondta, hogy nem történt benne érdemi lépés. Majd a bizottságunk külsős szakértő tagja 
sorolta fel, a teendőket. Felvette a kapcsolatot a Nógrád Volán műszaki igazgatójával , és 
elmondta, mik a következő feladatok, amiket el kell végezni. A következő nap már el is ment 
a levél a Nógrád Volán műszaki igazgatójához. Elég bonyolult eljárás lesz, nem csak a 
különböző hatóságok engedélyét érinti, hanem a Volánnak igen sok tennivalója van ezzel 
kapcsolatban. Időben el kell indítani a folyamatot, az átállás meglehetősen költséges is. Ha a 
dolgok beindulnak, akkor reális esély van arra, hogy április-május hónapban a buszforduló 
üzemelése megindulhat. Természetesen ebben az önkormányzatnak is vannak, és lesznek 
tennivalói. A beszámolót a bizottság 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja 
a testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm elnök úr. Sajnos tájékoztatási hiány is van a 
történetben, ebben majd próbálunk elébe menni. Némiképpen már több konkrétum van a 
kezünkben, fogunk készíteni egy tájékoztatót. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt a 
buszfordulót nem azért építettük, hogy ne menjen oda be busz. Az üzembe helyezés, 
forgalomba helyezés rendkívül költséges, „macerás” feladat. Sok sebből vérzik még ez a 
történet. Az utasforgalmi épület pályázására rá leszünk kényszerülve a következő 
időszakban. Egyébként egész Nógrád megyére új menetrendet kell csinálni, elcsúszások 
lesznek az időben. Ha optimisták vagyunk, április-májusban használatba lehet adni a 
buszfordulót.  
 
Girasek Károly képviselő: Rendkívül rövid tájékoztatást kaptunk. Most is azt kérem, hogy 
írásos formában a következő testületi ülés anyagában szerepeljen. A Hangadó számára is 
közzé kellene tenni, hisz a lakosságot érdekli, mikor is kerül használatba a buszforduló. Az 
érdeklődés folyamatos, jó ha látják, hogy ebben tennivalók is vannak még bőven. Említettem 
bizottsági ülésen, hogy vannak még egyéb kiemelt feladataink is. Eddig a legkiemeltebb a 
buszforduló volt, de a laktanyai, egészségügyi felszabadult objektumok stb. kérdése is 
kiemelt feladat. Tartózkodni fogok, mert hogy nem felel meg az anyag a címének.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a tájékoztatóval egyetért, kérem most szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal a kiemelt feladatok 
állásáról szóló beszámolót elfogadta.  
 
 

22./ Közbeszerzési szakértői munkára érkezett ajánlatok 
elbírálása 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
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Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.: bizottsági ülésen kaptuk feladatul, hogy három ajánlatot 
be kell kérni. A válaszok megérkeztek, kettő vállalkozástól komplett ajánlatot kaptunk, 
szerepelnek a vállalkozási díjak, és küldtek szerződés-tervezetet is. Egy vállalkozás nem 
küldött szerződés-tervezetet. Az ajánlatot tett vállalkozók közül kettő munkáját ismerjük, 
kitűnő, precíz, megbízható munkát végeztek már nekünk. A harmadik vállalkozást én nem 
ismerem.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A január 21-i ülésen került elfogadásra a javaslat, mely 
szerint a 2014. évi karbantartási és felújítási munkák előkészítését azonnal meg kell kezdeni. 
Mivel ez a közbeszerzési értékhatárt jelentősen meg fogja haladni, közbeszerzési eljárást 
kell lebonyolítani. Elhangzott az ülésen is, hogy ennek az átfutási ideje a legoptimálisabb 
helyzetben is 50-60 napra tehető, mindenképpen indokolt, hogy időben megtegyük a 
megfelelő lépéseket, és kiválasszuk azt, akire rábízzuk a közbeszerzés lebonyolítását. A 
beérkezett három ajánlat közül a legkedvezőbb a Márkus és Társai Kft. árajánlata, 1 
mFt+Áfa. Őket már több alkalommal volt szerencsénk köszönteni itt az önkormányzatnál. Jók 
a tapasztalataink a közbeszerzések lebonyolításában végzett tevékenységükről. Én a 
magam részéről a minőség, valamint a legolcsóbb ár miatt is a Márkus és Társai Kft. 
megbízását javasolom.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a fenti javaslattal, most szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
22/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a város különböző területein 2014. évben 
végzendő karbantartási munkák közbeszerzésére 
érkezett szakértői ajánlatokról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Márkus és Társai Kft., (3100 
Salgótarján, Mártírok út 4.) 1.000.000 Ft +áfa összegű 
árajánlatát fogadja el. 
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat 
mellékletét képező Vállalkozási szerződés aláírására.  
A közbeszerzési szakértő vállalkozási 1.270.000 Ft-os 
díját a 2014. évi költségvetésben ütemezni kell.  
 
Határidő: 2014. február 5. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

23./ Árajánlat elbírálása zsírfogó berendezés telepítésére 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Meglehetősen régi történetről van szó. A konyhának az 
előtisztítóval történő felszereléséről van szó. Annak idején azt kértük, hogy konkrét 
árajánlatok kerüljenek elénk. Ez most megtörtént. Egy érsekvadkerti vállalkozás adta az 
árajánlatot, és szerződés-tervezetet is küldött. Óriási érdeklődés a vállalkozások részéről 
nem volt, minket meg az idő sürget. Kényszerhelyzetben vagyunk ebben a témában, nem 
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vagyunk abban a helyzetben, hogy ne fogadjuk el ezt az árajánlatot. A munkálatokat úgy kell 
tervezni, hogy a konyhai tevékenységet ne zavarja. Úgy gondolom, hogy el kell fogadnunk a 
határozati javaslatot, még ha az ár kicsit soknak is tűnik.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: aki egyetért a fenti javaslattal, kérem szavazzon.  

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
23/2014. (I.24.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napközikonyha zsírfogó berendezés 
telepítésére érkezett árajánlatról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a SIPI TEAM Kft. bruttó 2.102.990 
Ft-os árajánlatát, mely tartalmazza a tervezési, 
engedélyeztetési, kivitelezési munkarészeket is 
elfogadja. A határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződést jóváhagyja, felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert annak aláírására. 
 
A zsírfogó berendezés telepítésének bruttó 2.102.990 
Ft-os összegét a 2014. évi költségvetésben ütemezni 
kell.  
 
Határidő: 2014. február 5. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

24./ Egyebek 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Az idén 25 éves a városunk. Gondolatébresztésnek várom, 
kinek milyen javaslata van a méltó megünneplés vonatkozásában. A következő ülésen 
vegyük elő a témát. Várnék javaslatokat, milyen keretek között történjen az ünnepség.  
 
Girasek Károly képviselő: Március 15. mindig a városalapítás ünnepe is Rétságon. Ha a 
képviselők nem adnak javaslatot, akkor is méltóképpen, színvonalas műsorral, díszvendég 
meghívásával kellene ünnepelni. Be fogom nyújtani a javaslatomat.  
Eldobált banán héjjal kapcsolatban a véleményemet, javaslatomat elmondtam. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Az anyukák, és az apukák azért vannak, hogy megtanítsák a 
gyerekeiket, ne dobálják szét a szemetet.  
 
Girasek Károyl képviselő: Ez nem az anyukák dolga, amikor a napköziben a gyereken a 
kabát, és a kezébe nyomják a banánt, hogy egyed meg. Ez nem vita téma, egyenek banánt, 
mert egészséges, de ne dobálják szét. Elmondtam az előbb.  
A nagyparkoló bejáratánál elég brutális gödör van, már említettem. Leírásra került a Lejárt 
idejű határozatok végrehajtásával kapcsolatos előterjesztésben, hogy „nem kaptunk 
anyagot”. Úgy gondolom, hogy a laktanyában lévő mart aszfalt is megfelelne egyenlőre, mert 
veszélyes a helyzet. Akár betont is lehetne önteni bele, mert így tovább fog nőni. Ahol a 
buszok megállnak, a járdán ott a nagy pocsolya, vagy 4-5 éve mondom már. Ott is tenni 
kellene valamit. Köszönöm.  
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 25

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 17 óra 40 
perckor bezárom.  
 
 

Kmft. 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                     dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                  Majnik László 
    jkv.hit.                                                                                                 jkv.hit. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


