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7. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült : Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2020. március 18. 
napon 9,00 órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésén. 
 
Jelen vannak: 
  Mezőfi Zoltán polgármester 
  Bakó Mónika képviselő 
  Bencsok Péter képviselő 
  Hegedűs Ferenc képviselő 
  Jávorka János képviselő 
  dr. Szájbely Ernő képviselő 
  Varga Dávid Géza képviselő 
  Fodor Rita Mária jegyző helyettese, jegyzőkönyvvezető 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: köszöntöm a megjelent képviselőket. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 7 megjelent fővel határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Jávorka János és Varga Dávid Géza képviselő-
társaimat. Kérem szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy 7 egyöntetű 
szavazattal elfogadta a Képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőket. 
Előzetesen tájékoztatlak benneteket, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján eltekintek a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményének 
kikérésétől. Megbeszéltük, hogy az operatív törzs feladatát Rétság városban a 
Képviselő-testület tagjai látják el. Lehetőség szerint minél kisebb létszámú csoportok 
bevonásával kell dolgoznunk a vészhelyzet idején. 
Egy napirendi pontot javaslok: 

1.) A koronavírus terjedését megel őző óvintézkedés lehet ősége (3. számú 
intézkedés) 

Aki a napirendi javaslattal egyetért, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy a napirendet 7 
igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: telefonos, e-mailes egyeztetéseink során ismerem 
képviselőtársaim véleményét, mely szerint a koronavírus járvány megelőzése 
érdekében zárjuk le az önkormányzati tulajdonú játszótereket. 
Olvasom a határozati javaslatot, aki egyetért, kérem szavazzon! 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 

50/2020.(III.18.) számú Kt. határozat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
koronavírus terjedését megelőző óvintézkedés lehetőségéről szóló szóbeli 
előterjesztést. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a járvány megelőzése 
érdekében a mai naptól határozatlan időre az önkormányzat tulajdonában 
lévő valamennyi játszótér használatát megtiltja. A játszóterekre tilos a 
belépés. 
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a Rétsági 
Rendőrkapitányságot a döntésről tájékoztassa, kérje a járőrök aktív 
közreműködését a döntés végrehajtásának ellenőrzésére. 
A Képviselő-testület felkéri a Városgondnokot a játszóterek lezárására, a 
figyelemfelhívó táblák elhelyezésére, valamint szükség esetén azok 
pótlására. 

      Jelen döntést széles körben ismertetni kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Köszönöm valamennyi képviselőtársam munkáját, az 
ülést 9,05 perckor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
                                             Mezőfi Zoltán                                    Fodor Rita Mária 
                                              polgármester                                     jegyző helyettes 
 
 
 
 
 
 

        Jávorka János                                      Varga Dávid Géza 
                                             jkv. hitelesítő                                            jkv. hitelesítő 
 
 


