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4. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2022. február 03. napon 16.00 
órától megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 
Jelen vannak:     
 

Jávorka János  
Varga Dávid Géza 
Bakó Mónika 
Hegedűs Ferenc 
Dr. Szájbely Ern ő 

alpolgármester 
PVB elnök 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

Jámbor Lajos  
Simon Katalin 
Vinczéné Szunyogh Judit 
Majnik Tamás 
Tánczos Miklós 
Szakály László 
Busainé Terman Viktória 
 

jegyző  
intézményvezető 
intézményvezető 
RTV munkatárs 
rendőrkapitány 
osztályvezető  
jegyzőkönyvvezető 
 

  
Jávorka János alpolgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelenteket. Mezőfi 
Zoltán polgármester úr és Bencsok Péter képviselő úr beteg, innen is jobbulást, jó egészséget 
kívánok nekik.  
Nagy tisztelettel köszöntöm Tánczos Miklós rendőrkapitány urat és Szakály László rendészeti 
osztályvezető urat 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 fővel határozatképes .  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Dr. Szájbely Ern ő és Bakó Mónika  képviselőket. Kérem, 
szavazzon, aki egyetért ezzel. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  
szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket .  
Az eredeti napirend 15. Szerződéskötés jóváhagyása: Csavar Színház  című napirendi pont 
levételre  került a bizottsági ülésen. Kérem, szavazzon, aki a levétellel egyetért. Megállapítom, 
hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal egyetért a napirend levételével.  
15. napirendnek javaslom felvenni a „Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása – 
Zöld város pályázat Piacfejlesztés  című előterjesztést. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirend  
felvételét.   
Kérem, szavazzon, aki az így kialakult napirend tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a következő 
sorrendben tárgyalja azt:  
 

1) Az elismer ő címek alapításáról és adományozásának rendjér ől szóló rendelet 
megalkotása 

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

2) A 2022. évi költségvetés el őkészítése 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

3) Élhető település pályázat dokumentumainak utólagos jóváha gyása 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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4) A leend ő bölcs őde működési formája, bölcs ődevezetői pályázat meghirdetése, 
eszközbeszerzés megindítása 

            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
 

5) Az Extrém Légisport Egyesület bérleti szerz ődésének felmondása 
            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
 

6) 2022. évi karbantartási munkák el őkészítése 
            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
 

7) ART Program Kft-vel kötött megállapodás 1. számú  módosítása 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
              Meghívott vendég: Házy Attila ügyvezető 
 

8) 32 ha-os terület bérlésére érkezett kérelmek 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

9) VABI Hungária Kft. kérelme 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
              Meghívott vendég: Brezvai Imre ügyvezető 
  

10) Javaslat a komposztálás lakossági támogatására (2) 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
11)  A Rétsági Rend őrkapitányság beszámolója 

               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
               Meghívott vendég: Tánczos Miklós kapitány 

 
12)  A Városüzemeltetési Csoport 2022. évi Karbanta rtási feladatterve 

            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
 

13) Kérelem álláshely bérének feloldására 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
14) 218/2019.(IX.05.) számú Kt. határozat és a 69/2 020.(V.08.) PM határozat módosítása 

Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 

15) Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítás a – Zöld város pályázat 
Piacfejlesztés   
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
16) Szerződés jóváhagyása: Hangadó terjesztése 

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 

17) Együttm űködési megállapodás Digitális Jólét Nonprofit Kft. 
Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 

 
18) Szerződésmódosítás: Monguz Kft. 

Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 

19) Megállapodás módosításának engedélyezése 
Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 
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20) Kötelez ő védőoltás felvételének elrendelése 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester és Varga Dávid Géza PVB elnök 

 
21) Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemterve  

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

22) Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
23) A Rétsági Árpád Egyesület 2021. évi támogatás m ódosítási kérelme 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

24) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől, valamint a két testületi ölés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

25) Egyebek 
 

Jávorka János alpolgármester: Kérem, szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a 11-es napirendi 
pontot, a Rendőrkapitányság beszámolóját el őre vegyük . Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal egyetért a napirend előre vételével.  
 
 

11.) A Rétsági Rend őrkapitányság beszámolója 
          Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

              Meghívott vendég: Tánczos Miklós kapitány 
 
Jávorka János alpolgármester: Van-e kiegészítés a beszámolóhoz? 
 
Tánczos Miklós kapitány:  Tisztelt Testület! Szeretném megköszönni a lehetőséget a 
kiegészítés megtételére. Beterjesztésre került az írásbeli beszámolónk. Mindenekelőtt 
szeretném tolmácsolni Dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok asszony szavait. 
Elnézést kér, hogy a mai ülésen nem tud részt venni egyéb szolgálati elfoglaltságai miatt. 
Megkért, hogy mindenképpen adjam át köszönetét a testületnek és a városnak azért a 
segítségért, amit a rendőrkapitányság munkájához nyújtanak. Ehhez én is szeretnék 
csatlakozni.  
Szeretném bemutatni kollégámat, Szakály László rendőr őrnagy urat, aki 2022. január 01-től 
látja el a rendészeti osztályvezetői teendőket a kapitányságon. Remélem, hogy hosszú távon 
fogjuk a társaságát élvezni a kapitányságon. Szakály úr komoly szakmai felkészültséggel és 
gyakorlati tapasztalattal rendelkezik. Több megyei főkapitányság állományában teljesített már 
szolgálatot. Nagyon hatékonyan fogja segíteni a kollégáink munkáját a jövőben.  
A kapitányság egy szerény létszámhiánnyal teljesítette az elmúlt időszakot. 7 fő hivatásos 
állományú hiánnyal dolgoztunk. Összehasonlításban ez jó eredmény, de azt szeretném, ha 
teljesen sikerülne az állományt feltölteni, mert ez lényegesen kevesebb terhelést jelentene a 
szolgálatot teljesítő állományunknak. A bűnügyi állományunk teljes létszámban fel van töltve. A 
körzeti megbízotti helyeink valamennyi fel van töltve, minden településen van felelős 
munkatársunk. Mi is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a személyi állományunkat 
kiegészítsük, de ha ebben a testület részéről lennének ötletek, támogatás, akkor azt nagyon 
szívesen fogadjuk.  
Az előző beszámolóm alkalmával említettem, hogy mik azok a fő feladatok, amiket szeretnék 
végrehajtatni az állománnyal, és azok az eredmények, amiket szeretnék elérni. Az egyik az 
állomány megtartása volt, ez szinten tartással sikerült. A közlekedés biztonságának további 
javítását sikerült végrehajtanunk. Az országos eredményekkel ellentétben nálunk javult a 
baleseti statisztika, négy balesettel volt kevesebb, mint az elmúlt időszakban. Figyelembe véve 
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a 2. út forgalmát, azt gondolom, hogy értékelhető eredmény. Javasoltam javítani a vagyon elleni 
bűncselekmények mutatóit. Ezt is sikerült végrehajtanunk. A bűncselekménnyel okozott kár 
megtérítésének mutatói az elmúlt időszakban a korábban elért 3%-ról 15,3%-ra emelkedett. Ez 
egy jelentős emelkedés. Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a bűncselekmények szempontjából 
sérülékeny életkori kategóriába tartozó idősekre és gyermekkorúakra. Arra méltán lehetünk 
büszkék, hogy azok a bűncselekmények, amelyek az idősek ellen irányulnak, azok elkövetőit el 
tudtuk fogni. Velük szemben 17 rendbeli egyéb bűncselekményt tudtunk bizonyítani, amit nem a 
járás területén követtek el. A gyermek- és fiatalkorúak sérelmére szexuális bűncselekményt az 
értékelt időszakban nem követtek el. Ezeket az eredményeket és a tevékenységünket nagyban 
befolyásolta a járványidőszak. Ez az időszak az állampolgárok számára is nehezebb időszak 
volt, hiszen ennek jó részét zártan kellett eltölteni. A közterületi bűncselekmények ezért 
kimaradtak. Jelentős terhelést jelentett az állománynak a karanténba helyezett személyek 
ellenőrzése. Igyekeztünk minden nap meglátogatni az érintetteket. Nagyon sokaknak ez volt az 
egyetlen kapocs a külvilággal.  
Szeretném megköszönni a Polgárőrségnek a segítségét.  
A következő időszak feladatairól:  

- A vagyonvisszaszerzés lenne az a feladat, amit tovább szeretnénk növelni.  
- A lakosságot súlyosan érintő, és egyre gyakrabban előforduló virtuális térben elkövetett 

bűncselekmények kiszűrése.  
- A kábítószer helyzet javítása komoly feladat számunkra.  

Még egyszer szeretném megköszönni az Önök segítségét és támogatását, hogy ezeket az 
eredményeket el tudtuk érni.  
 
Jávorka János alpolgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, átadom a szót a bizottság elnökének.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. 
Ezzel a napirenddel kapcsolatban vita nem alakult ki. Egyöntetűen mindenki elismerését fejezte 
ki a kapitányság munkájával kapcsolatban, és a kapitányság dolgozói részére. Egy-egy 
szembetűnő dolog lett kiemelve. A mutatók jó irányba haladnak.  
Mindenki elismerését fejezte ki a kapitányság számára, és mindenki további jó munkát kívánt 
nekik. 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a PVB a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Nagy tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat, kapitány urat, 
osztályvezető urat. A bizottsági ülésen is elmondtam, hogy a mi közös feladatunk, hogy Rétság 
város lakói és a környék lakói a legnagyobb biztonságban érezzék magukat. Ez az elsődleges 
cél, a legfontosabb dolog. A Rétsági Rendőrkapitányság teljesíti a feladatát, Rétságon 
nyugodtan élhetnek az emberek, mert biztonságban vannak. Kiemelkedő fontosságú, hogy a 
felderítés 100%-os. Erre büszkék lehetünk. Kívánok Osztályvezető úrnak jó munkát. Kapitány 
úrnak is köszönöm. További jó egészséget.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Hagyományosan nagyon részletes beszámolót kaptunk a 
Rendőrkapitányság részéről. A nyomozáseredményességi mutató a legnagyobb visszatartó erő 
a bűnelkövetők számára. Ez országos és megyei összehasonlításban mindig az élmezőnyben 
található. Ehhez szeretnék gratulálni. További jó munkát kívánok.  
 
Jávorka János alpolgármester: Valóban így van, mindig részletes tájékoztatókat kapunk. A 
járás településeinek vezetői tisztában vannak a Kapitányság munkájával, jó együttműködést 
folytatnak az önkormányzatokkal és a polgárőrökkel is. Továbbra is jó munkát kívánok! 
Köszönöm a munkájukat.    
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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18/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági 
Rendőrkaptányság 2020. évi tevékenységéről készített beszámolót. 
 
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja és köszönetét fejezi ki a Kapitányság 
valamennyi dolgozójának. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Tánczos Miklós rendőrkapitány és Szakály László rendészeti osztályvezető elhagyják az ülést. 
A szavazók száma nem változik.  
 
 

1.) Az elismer ő címek alapításáról és adományozásának rendjér ől szóló rendelet 
megalkotása 

                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Jávorka János alpolgármester: Parancsolj, Dávid! 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Már régóta aktuális volt a rendelet átdolgozása. Kiegészítő 
részek kerültek bele, és pontosítások történtek.  
Vita nem alakult ki a rendelettel kapcsolatban. 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület 
számára. 
 
Jávorka János alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen szavazattal megalkotta 
az alábbi rendeletet:  
 

                       Rétság Város Önkormányzat Ké pvisel ő-testületének 
                       …../2022.( …..) rendelete                 

                Elismer ő címek alapításáról és adományozásának rendjér ől 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete- az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés i.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében valamint a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján  - attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség 
szolgálatában kiemelkedő  érdemeket szerzett személyeket, szervezeteket és 
vállalkozásokat méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és 
cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az 
utókor elé, RÉTSÁG VÁROS DÍSZPOLGÁRA címet, PRO URBE díjat, RÉTSÁG 
EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT ÉLETPÁLYA díjat, VÁLLALKOZÓK A VÁROSÉRT, 
valamint AZ ÉV RÉTSÁGI TANULÓJA kitüntetést alapít, s ezen elismerések 
adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő rendeletben 
szabályozza. 

 
Rétság Város Díszpolgára cím 

 
1.§ 
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(1)  Rétság Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar, 
vagy külföldi állampolgárnak, aki Rétság város és polgárai számára, a város fejlődése, 
gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett. 
Jelentős munkájával vagy egész életművével általános elismerést szerzett. 
 

(2)  Rétság Város Díszpolgára cím posztumusz is adományozható. 
 

(3)  Díszpolgári cím évente egy adományozható, melyet városi ünnepség keretében, a 
március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 

 
(4)  A díszpolgári címmel külön erre a célra készített díszoklevél és emlékplakett jár. 

 
(5)  A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint 

élvezi azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik. 
 

(6) A város díszpolgára: 
a) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein; 
b) az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos, és lehetőség szerint 

ezeken megkülönböztetett hely illeti meg; 
c) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményének valamennyi 

rendezvényét. 
 

Pro Urbe díj 
 

2.§ 
 

(1)  Pro Urbe díj adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, 
társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, 
a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely ágazatában kiemelkedően 
hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó 
eredményeket értek el. 

 
(2)  A Pro Urbe díjból évente legfeljebb kettő adományozható, melyet ünnepélyes 

keretek között, a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 
 

(3)  A Pro Urbe díj mellé díszoklevél és pénzelismerés jár, melynek nettó összege a 
mindenkori bruttó minimálbér ötszörös összege. 

 
Rétság Egészségügyéért Életpálya díj 

 
3.§ 

 
(1) Rétság Egészségügyéért Életpálya díj adományozható azoknak a személyeknek, akik 

az egészségügyi ágazatban kiemelkedő orvosi munkát végeztek. Több évtizedes 
munkájuk során önzetlenül szolgálták körzetük lakosságát, továbbá részt vettek a város 
fejlesztésének előmozdításában. 
 

(2) Nem jogosult a Rétság Egészségügyéért Életpálya díjra az az orvos, akinek a    
jogviszonya rendkívüli felmondással szűnt meg. 

 
(3) A Rétság Egészségügyéért Életpálya díjjal pénzelismerés jár, melynek nettó összege a 

mindenkori bruttó minimálbér húszszorosa. 
 

(4) A Rétság Egészségügyéért Életpálya díj posztumusz is adományozható, amely esetben 
a díj és a díjjal járó pénzelismerés átvételére az elhunyt örököse, örökösei jogosult(ak). 
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(5) A díjat a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 

Vállalkozók a Városért 
 

4.§ 
 
(1)  Vállalkozók a Városért elismerés adományozható annak az egyéni vagy társas 

vállalkozásnak, akik az önkormányzat fejlesztési és intézmény működtetési feladatainak 
ellátásához jelentős mértékben hozzájárultak. 
 

(2)  Vállalkozók a Városért elismerés évente legfeljebb három egyéni és három társas 
vállalkozás részére adományozható. 

 
(3)  A Vállalkozók a Városért címmel külön erre a célra készített emlékplakett és oklevél 

jár. 
  

(4)  Az elismerést a március 15-i városi rendezvényen kell átadni. 
 

(5)  Három éven belül ugyanannak a vállalkozásnak az elismerés nem adományozható. 
 

Az Év Rétsági Tanulója   
 

5.§ 
 

(1)  Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozható annak az általános vagy 
középiskolai tanulónak, aki megyei vagy országos tanulmányi versenyen elért 
kimagasló eredményével, a művészetek, illetve a sport területén egyénileg, vagy 
csapatban nyújtott kiemelkedő teljesítményével hírnevet szerzett városunknak.  

 
(2)  Az Év Rétsági Tanulója elismerésből – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel- évente 

legfeljebb három adományozható, melyet ünnepélyes keretek között az október 23-i 
városi rendezvényen kell átadni. 

 
(3)  A csapatban elért kimagasló teljesítmény elismerése esetén a csapat tagjainak száma 

szerinti elismerés adományozható. 
 

(4)  Az Év Rétsági Tanulója elismeréssel oklevél jár.  
 

Elismerések adományozásának és visszavonásának rend je 
 

6.§ 
 
(1) A Vállalkozók a Városért elismerés adományozására írásban javaslatot tehet: 

a) Képviselő-testület tagja(i) 
b) Képviselő-testület bizottsága(i) 
c) önkormányzati intézmények vezetője 
d) önkormányzati és intézményi alapítványok kuratóriumai. 

 
(2) A Rétság Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe díj, a Rétság Egészségügyéért Életpálya 

díj és az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására az (1) bekezdésben 
foglaltakon túl 
a) állampolgárok és 
b) civil szervezetek is javaslatot tehetnek. 
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(3) A Rétság Város Díszpolgára cím, a Pro Urbe díj és a Vállalkozók a Városért elismerés 
adományozására vonatkozó javaslatokat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület elé. 
 

(4) A Rétság Egészségügyéért Életpálya díj adományozására vonatkozó javaslatot a 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság véleményezi és a pénzelismerésre vonatkozó 
javaslattal terjeszti a Képviselő-testület elé. 
 

(5) Az Év Rétsági Tanulója elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság véleményezi és terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 
(6) A Képviselő-testület a díjak és elismerések odaítéléséről minősített többséggel dönt. 

 
 Az elismerés visszavonása 

 
7.§ 

 
(1)  A Rétság Város Díszpolgára cím és a Pro Urbe díj visszavonható, ha az elismerésben 

részesített személy arra érdemtelenné válik. 
 
(2)  Érdemtelen az elismerésre az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen 

eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni. 
 
(3)  A visszavonás módjára a 6.§ (3) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni 

kell. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

      8.§ 
 

(1) Az elismerésben részesített személyekről, szervezetekről és vállalkozásokról a 
Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a 1.§ (6) bekezdésében 
foglalt rendelkezések érvényesüléséről. 
 

(2) Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét az éves költségvetésben kell 
biztosítani. 
 

9.§ 
 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 21/2012.(XI. 05)  
számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 
 
 
 

         Mezőfi Zoltán                                      Jámb or Lajos 
           polgármester                                               jegyző 
 
 
2.) A 2022. évi költségvetés el őkészítése 

                 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A határozati javaslatban egy kiegészítésre volt szükség, a 
cafeteria mértékéről. A Bizottság nettó 400.000 Ft juttatást javasolt.  
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Vita nem alakult ki. A célok az előző évek céljaival megegyeznek, az intézmények biztonságos 
működtetése mindenekelőtt.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérdés, észrevétel nincs. Kérem, szavazzon, aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
9/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2022. évi 
költségvetés előkészítéséről szóló előterjesztést. 

 
1.) A Képviselő-testület felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy 

indokolatlanul sem bevétel, sem kiadás nem tervezhető. 
 
2.) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt 

összegeket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, 
szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni. 

 
3.) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A 

pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt. 
 
4.) Az indokolt város- és intézményi karbantartási és beruházási feladatokat 

tételesen, külön mellékletben kell kimutatni. 
 
5.) A 2022. évi cafetériát a közalkalmazottak, a Munka Törvénykönyve hatálya 

alá tartozó dolgozók (kivétel a Munkaügyi Központ által kirendeltek) és a 
köztisztviselők vonatkozásában, egységesen nettó 400.000 Ft-ban állapítja 
meg. 

 
6.) A munkaruha és védőruha juttatásokat, valamint egyéb munkavédelmi 

eszközök tervezését 2022. évben az intézmények szabályzataiban 
foglaltak alapján kell végrehajtani. Az önkormányzati dolgozók (ideértve a 
Városüzemeltetési Csoport Polgármesteri Hivatal állományában lévő 
dolgozóit is) munkaruha, védőruha keretét a 2021.  évi összeggel 
azonosan, 50.000 Ft összegben határozza meg. 

 
8.) A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak részére a törvény, illetve a 

Képviselő-testület döntése szerint járó kötelező juttatásokat lehet tervezni. 
 
9.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2022. január 1. 

naptól a Képviselő-testület a törvényi minimumnak megfelelő összegben, 
38.650 Ft-ban kívánja meghatározni. 

 
10.) Jutalom a 2022. évi költségvetésekben (kivétel anyakönyvvezető) nem 

tervezhető. A felhalmozási kiadások a Képviselő-testület javaslata alapján 
építhetők be az eredeti előirányzatok közé. 

 
11.) A 2016-2021. évi feladatelmaradások költséghatását a pénzmaradvány 

terhére vissza kell tervezni. 
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12.) A korábbi évek kötelezettségvállalásait (Bursa ösztöndíj stb.) a 2022. évi 
költségvetésben ütemezni kell. 

     
  13.) Azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az 

intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek 
közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó kiadások. 

 
  14.) A végleges költségvetéseket papír alapon és elektronikusan 2022. 

február 6. napig kell eljuttatni a Pénzügyi és Szolgáltatási Csoporthoz. 
  
   15.) Kiemelt feladatként 

a) Az intézmények biztonságos működtetését, 
b) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz 

elvezető rendszerek felülvizsgálatát, a hibás szakaszokra éves 
karbantartás megvalósításának ütemezését, 

c) Zöld város pályázat befejezését, 
d) Bölcsőde pályázat végrehajtását, 
e) Iskolai étkezde kialakítását, 
f) Futópálya kialakítását a volt honvédségi sportkombinátban, 

 
  javaslom meghatározni. 

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

 
Határidő: 2022. február 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és valamennyi intézményvezető 

 
 

3.) Élhető település pályázat dokumentumainak utólagos jóváha gyása 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Egy rendkívüli ülésen tájékoztatta polgármester úr a képviselő 
társakat, hogy pályázati forráshoz juthat az önkormányzat futópálya kialakítására és illegális 
hulladéklerakó helyek felszámolására. A beadási határidő szűkös volt, a pályázat benyújtásra 
került. Természetesen minden képviselő tájékoztatva lett, nem polgármester úr egyszemélyes 
döntése volt a pályázat beadása. Utólagos elfogadásra kerül most sor. Természetesen 7 igen 
szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot.  
 
Jávorka János alpolgármester: A futópálya felújításához a későbbiekben kapcsolódni fog egy 
másik feladat, a terület rendezésével kapcsolatos feladatok elvégzése. Ezen már dolgozunk. 
 Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
10/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Élhető 
települések pályázat pályázati dokumentumainak utólagos jóváhagyásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
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• a TOP PLUSZ-1.2.1-21-NG1 számú pályázat benyújtását, valamint 
• a konzorciumi megállapodás aláírását 

utólagosan jóváhagyja. 
 
A pályázatban feladatként megjelölt futópálya építés és illegális hulladéklerakó 
felszámolással egyetért. 

 
Határidő: --- 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
4.) A leend ő bölcs őde működési formája, bölcs ődevezetői pályázat meghirdetése, 

eszközbeszerzés megindítása 
            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Két része van az előterjesztésnek. A határozati javaslat 
elfogadását 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a 
Képviselő-testület számára. 
 
Jávorka János alpolgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az ülés után nézegettem pályázati feltételeket a környező 
intézményeknél. Az intézményvezető kötelezően magasabb vezető? 

 
Jámbor Lajos jegyző: Igen. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Csak azért kérdeztem, mert sokkal erősebb a pályázati 
rendszere egy magasabb vezetőnek. Félek, hogy nem találunk megfelelő embert.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
11/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a leendő bölcsőde működési formája, bölcsőde 
vezetői pályázat meghirdetése, eszközbeszerzés megindítása című 
előterjesztést. 
  
A Képviselő-testület új, önálló intézményt kíván létrehozni. 
 
A Képviselő-testület a bölcsőde vezetőjének kiválasztásához elfogadja az 
előterjesztéshez mellékelt pályázati felhívást. 
 
A pályázat beadásának határideje: 2022.február 28. 
 
A beérkezett pályázatok elbírálása: 2022. március 24. 
 
Az eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásának lebonyolításához árajánlatot 
kell kérni Márkus Pál közbeszerzési tanácsadótól. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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A melléklet a jegyzőkönyv végén csatolva található. 

 
 

5.) Az Extrém Légisport Egyesület bérleti szerz ődésének felmondása 
            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Rétság Város Önkormányzata már régebb óta tárgyalásokat 
folytat Tolmács Község Önkormányzatával közigazgatási határ módosításról. Tolmács Község 
Önkormányzata kéri, hogy az érintett ingatlanokkal Rétság Város Önkormányzata mondja fel a 
bérleti szerződéseket és nyújtsa be az érintett területek értékbecslésére igényét.  
A szerződés felmondásának elfogadását a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolta.  
 
Jávorka János alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
12/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém 
Légisport Egyesülettel megkötött, hangár bérlésére vonatkozó Bérleti szerződés 
felmondásáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Tolmács községgel folyamatban lévő közigazgatási határ 
rendezése érdekében az Extrém Légisport Egyesülettel 2012. 06. 26. napon 
megkötött bérleti szerződést 2022. március 1. nappal felmondja. 
 
A Képviselő-testület felhívja a bérlő figyelmét arra, hogy a bérleményt kiürített 
állapotban, rendezetten, kártérítési igény benyújtása nélkül, a megjelölt 
határidőre köteles átadni. Az Extrém Légisport Egyesület saját beruházásában 
megvalósult ajtók további sorsáról az Egyesület   szabadon rendelkezik. 
 
A Képviselő-testületnek csereingatlant nem áll módjában biztosítani. 
 
A hangár átadásáról, önkormányzati visszavételéről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
6.) 2022. évi karbantartási munkák el őkészítése 

            Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Olyan feladatok kerültek bele a karbantartási feladatok listájába, 
amelyeket feltétlenül el kell végezni. Pluszban két feladat került bele. A Polgármesteri Hivatal 
mögötti parkoló felmérése és a Rákóczi út 47. számnál az épület előtti terület felújítása, 
kukatároló kiépítése.  
Az előterjesztést 7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság. 
 
Jávorka János alpolgármester: Kérdés, észrevétel? 
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Hegedűs Ferenc képviselő: Többször említettem már, sőt, a régebbi karbantartási tervben is 
benne volt a Takarék és Búzavirág utca közötti szakasz kijavítása. Valamint szó volt arról, hogy 
a rendőrség előtt csinálunk egy olyan buszvárót, mint az új buszmegállónál. Ezeket szeretném, 
ha belekerülnének a feladatok közé.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A kereszteződés felújítását tudom támogatni. A buszmegállóval 
kapcsolatban lenne javaslatom. Elkezdtem felkutatni olyan cégeket, akik esőbeállókat 
gyártanak. Az úgy is egy külön napirend lesz. Szerintem abba bele tudjuk majd venni. 
 
Jávorka János alpolgármester: Egyetértek a javaslattal, hogy a buszmegállót kezeljük külön. 
Az útfelújítást tegyük most bele. Kérem, szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Búzavirág utca 
és Mikszáth utca kereszteződésének rendbetétele kerüljön bele a listába. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a módosítást .  
Kérem, szavazzon, aki a módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
13/2022. (II. 03.) KT. határozata : 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta a 2022. évi karbantartási munkák 
előkészítéséről szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület megbízza Espár Zsolt tervezőt az alábbi karbantartási, 
felújítási feladatok felmérésére és műszaki dokumentumainak elkészítésére: 
1./ A  Rózsavölgy út további felújítása a Körtefa út kereszteződéstől a Rózsavölgy 
út 1-5. szám előtti parkolóig. 
2./ A Mező út felújítása a Szérűskert kereszteződéstől a Mező út teljes 
hosszában. 
3./ Rákóczi út 51. mögötti bejáró felújítása, az épület mögötti parkolóhely 
felújítása. (A járda felújítása a társasházi lakóközösség feladata.) 
4./A Mikszáth úton, az Óvoda felőli oldalon a csapadékvíz elvezető árok lefedése. 
5./A Szérűskert utcában a Börzsönyi út kereszteződéséig az útpadka szélesítése 
mart aszfalttal vagy zúzott kővel. 
6./A Takarék út-Szőlő út közötti köves út felújítása mart aszfalttal vagy zúzott 
kővel. 
7./Rákóczi út 49. számú épület előtti terület és a körülötte lévő út felújítása, kuka 
tárolóhely kialakítása, csapadékvíz elvezetése a vízelvezető árokba. 
8./ Rákóczi út 47. számú épület előtti terület felújítása, kuka tárolóhely 
kialakítása. 
9./ A Városháza mögötti parkoló és a hozzá kapcsolódó területek felmérése, 
felújításuk költségbecslésének elkészítése. 
 
A Képviselő-testület megbízza Urbán László építésztechnikust az alábbi 
karbantartási, felújítási feladatok felmérésére és műszaki dokumentumainak 
elkészítésére: 
 
1./ Takarék út 3. előtt lépcsőlejáró, bejárat és kuka tárolóhely kialakítása. 
2./ Takarék út 5. előtt lépcsőlejáró, bejárat és kuka tárolóhely kialakítása. 
3./ Takarék út 7.előtt lépcsőlejáró, bejárat és kuka tárolóhely kialakítása. 
4./ Takarék út 9 felé eső lépcsőlejáró és kuka tárolóhely kialakítása. 
5./ Takarék út 13. felé eső lépcsőlejáró és kuka tárolóhely kialakítása. 
6./ Takarék út 21 előtt lévő lépcsőlejáró és kuka tárolóhely kialakítása. 
7./ Takarék út 23. előtt lévő lépcsőlejáró és kuka tárolóhely kialakítása. 
8./ Takarék út 25. előtt lévő lépcsőlejáró, bejáró, kuka tárolóhely kialakítása. 
9./ Takarék út 27. előtt kuka tárolóhely kialakítása. 
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10./ Takarék  út 9. A-B lépcsőház bejáratához a bejáró felújítása. 
11./ Mikszáth út 8. és a Takarék út között lévő lépcsőlejáró felújítása. (a faház 
mellett) 
 
A Képviselő-testület elfogadja Espár Zsolt tervező bruttó 1.500.000 Ft összegű 
árajánlatát és Urbán László építésztechnikus bruttó 400.000 Ft összegű 
árajánlatát a határozatban felsorolt felújítási feladatok műszaki felmérésére és a 
szükséges dokumentációk elkészítésére. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a mellékelt Tervezési Megbízási Szerződés 
tervezeteket, felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződések 
aláírására 
 
A Képviselő-testület megbízza Espár Zsolt tervezőt, a 2022. évi karbantartási 
feladatokat érintő „E-hiteles” ügyintézési feladatok képviseletére, ellátására. 
 
A Képviselő-testület a tervezési költségek bruttó 1.900.000 Ft fedezetét a 2022. 
évi költségvetésben biztosítja. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

7.) ART Program Kft-vel kötött megállapodás 1. szám ú módosítása 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
              Meghívott vendég: Házy Attila ügyvezető 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bizottsági ülésen megjelent Házy Attila, az ART Program Kft. 
képviseletében. A feltett kérdésekre nem tudott kielégítő válaszokat adni. Olyan, 
megtámadhatatlan bizonyíték nincs, hogy mindegyik program megvalósult. Olyan 
kompromisszumos megoldás született, hogy a teljes összeg 20%-a kifizethető. A későbbi 
programok szervezése előtt tájékoztatást szeretnénk kapni a programokról. Ezt a vállalkozó 
kérte, hogy kerüljön bele a határozatba.  
7 igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság a határozati javaslatot.  
 
Bakó Mónika képviselő: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy felhívtuk a vállalkozónak a 
figyelmét arra, hogy a helyi médiafelületeket használja. Szeretném, ha ezzel kiegészítenénk a 
határozati javaslatot.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Mindkét javaslat jó, csak idő előtti. A határozatban benne van, 
hogy szerződés-módosítást kell majd csinálni, abba kell majd ezeket belerakni.  
 
Jávorka János alpolgármester: Nekem is az a véleményem, hogy azt lehet kifizetni, ami már 
megtörtént.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
14/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Art Program 
Kft.-vel kötött megbízási szerz ődés 1. számú módosításáról készített 
előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a vállalkozó által kezdeményezett szerződés módosításról 
történő további egyeztetést támogatja. Javasolja Bognár Zsófia 
projektmenedzserrel történő személyes megbeszélés mielőbbi lefolytatását. 
 
A Képviselő-testület - a szerződés módosítását követően - a megvalósult 
programoknak megfelelően a szerződésben foglalt bruttó 9.334.500 Ft összeg 
20%-ának (1.866.900 Ft) kifizetését javasolja. 
 
Határidő: Bognár Zsófia projektmenedzserrel történt egyeztetés után 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
S Z Ü N E T 17.03 órától 17.14. óráig. 

 
 

8.) 32 ha-os terület bérlésére érkezett kérelmek 
              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A 32 hektáros területet letakaríttatta az önkormányzat az elmúlt 
évben. Mindenki egyetért abban, hogy nem szabad hagyni, hogy a továbbiakban 
visszagazosodjon. Valamilyen szinten tisztán kell tartani. Valószínű műveléssel lenne a 
legcélravezetőbb. Mielőtt az önkormányzat léphetett volna, két bérlési kérelem érkezett. A két 
kérelem teljesen eltérő. Mindkettőben vannak olyan dolgok, ami miatt nem tudunk egyöntetűen 
dönteni. Azt leszögezi a határozati javaslat, hogy a rendezési terv elkészültéig biztosan nem 
kívánja bérbe adni az önkormányzat a területet, erről később dönt a Testület. Ezt a határozatot 
7 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. 
 
Jávorka János alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
15/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 32 ha-os terület 
bérlésére érkezett kérelmekről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület fontosnak tartja a 32 ha-os terület folyamatos karbantartását, 
ugyanakkor a közeljövőben kezdődő Rendezési terv felülvizsgálatáig 
hosszútávra nem kíván bérleti szerződést kötni a hasznosításra. 
 
A Képviselő-testület a terület hasznosításól később dönt. 
 
A Képviselő-testület felkéri Jámbor Lajos jegyzőt, hogy a kérelmezőket a 
döntésről értesítse. 

 
Határidő: 2022. február 21. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
9.) VABI Hungária Kft. kérelme 

              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
              Meghívott vendég: Brezvai Imre ügyvezető 
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Varga Dávid Géza PVB elnök: A volt parancsnoki épületről van szó ebben az előterjesztésben. 
Erre az ingatlanra nyújtott be a VABI Hungária Kft. vételi ajánlatot. Kaptunk egy levelet a Kft-től, 
hogy milyen célra szeretnék használni az épületet. Az előterjesztésben az a javaslat, hogy ezt a 
célt tekintsük közérdekű célnak. Erről kisebb vita alakult ki. Az a megoldás született, hogy 
hirdessük meg az ingatlant. Ezt a javaslatot 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a 
Bizottság.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérdés, javaslat? 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Nem találtam, hogy hol fogjuk közzétenni a hirdetményt.  
A dátum javaslat vagy előírás? Szerintem ez túl sok idő. Legyen február 18.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Szerintem ez rövid idő.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
16/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a VABI Hungária 
Kft. vételi szándékát megerősítő kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a 356/41 hrsz.-ú ingatlant értékesíteni kívánja, azt az erre 
vonatkozó önkormányzati rendelet szerint meghirdeti. 
 
A Képviselő-testület felkéri Jámbor Lajos jegyzőt a hirdetmény közzétételére. 
 
Határidő: 2022. február 09. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 

H I R D E T M É N Y 
 

Rétság Város Önkormányzata értékesíteni kívánja a volt Honvédségi Laktanya területén 
található Rétság belterület 356/41 hrsz.-ú ingatlant (volt laktanya-parancsnoki épület) bruttó 
13.400.000 Ft áron. 

Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik, de a közművekre való csatlakozási lehetőség 
biztosított. 
 
A Képviselő-testület 5 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek nem teljesítése esetén élni 
kíván a visszavásárlás jogával. 

A vételi szándékot elektronikus úton: polgarmester@retsag.hu vagy jegyzo@retsag.hu e-mail 
címre lehet megküldeni. 

2022. február 22-én 17 óráig lehet benyújtani. 
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Több jelentkező esetén licitálásra kerül sor, melynek időpontjáról valamennyi érdeklődőt 
értesítünk. 

A Képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy a kiírást eredménytelennek nyilvánítsa. 

                                                                                                    Rétság Város Önkormányzata 
 

 
 
 
 

10.) Javaslat a komposztálás lakossági támogatására  (2) 
               Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Második körös megtárgyalása ennek az előterjesztésnek a 
mostani. A határozati javaslatban szerepel, hogy 500-1000 m2-ig 1 db 800 literes komposztáló 
edény igényelhető, 1000 m2felett vagy egy 1200 literes, vagy két 800 literes edény igényelhető. 
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot.  
 
Jávorka János alpolgármester: Ezzel a lehetőséggel az önkormányzat hozzájárul a lakosság 
hulladék kezelésének javításához.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
17/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a komposztálás 
lakossági támogatásának lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy két- illetve háromrészes komposztálók 
kerüljenek beszerzésre a lakossági igények alapján. 
 
A lakossági igények benyújtásához a Képviselő-testület az alábbi feltételeket 
jelöli meg: 
 

- igénybejelentést az ingatlan tulajdonosa tehet, 
 

- 1 db kétrészes edényzetre jogosult igényt benyújtani az az 
ingatlantulajdonos, akinek a tulajdonában lévő telek nagysága 500 m2 és 
1.000 m2 között van, 

 
- 1 db háromrészes edényzetre jogosult igényt benyújtani az az 

ingatlantulajdonos, akinek a tulajdonában lévő telek nagysága 
meghaladja az 1.000 m2-t. 

 
- az 1.000 m2-t meghaladó teleknagyság esetén lehetőség van két kisebb 

méretű edényzet választására a háromrészes helyett. 
 

- komposztáló edényzetet csak Rétságon állandó lakóhellyel rendelkező 
ingatlantulajdonos igényelhet. 

 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                              4/2022.(02. 03.) számú jegyzőkönyv 

 

18 

 

Határidő: 2022. február 17. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

12.)  A Városüzemeltetési Csoport 2022. évi Karbant artási feladatterve 
             Előterjesztő: Jávorka János alpolgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bizottsági ülésen egy picit eltértünk az előterjesztés témájától. 
Az előterjesztéssel mindenki egyetértett, a feladattervvel kapcsolatban senkinek nem volt 
hozzászólása. A beszélgetésből kiderült, hogy a valós létszám nem egyezik az SZMSZ-ben 
foglaltakkal. Felmerült, hogy a közeljövőben ezeket módosítani kell. Szükség lenne plusz 
emberre is. A karbantartási tervet 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság.  
 
Jávorka János alpolgármester: A karbantartási terv összeállításakor figyelembe vettem a 
rendelkezésre álló technikai felszereléseket, személyzeti létszámot. Időszakokra van felsorolva 
a feladatsor. Ezt lehet bővíteni. 
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
19/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Városüzemeltetési Csoport 2022. évre vonatkozó feladattervét, mely a határozat 
mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Városüzemeltetési Csoport 
rendelkezésére álló meglévő technikai eszközeit leltár szerint fel kell mérni. A 
hiányzó, leselejtezett eszközöket külön javaslat szerint biztosítani szükséges. 
 
A Képviselő-testület árajánlatot és megállapodás tervezetet kér Béke Viktória 
vállalkozótól a „Zöld Város” programban telepített növényzet 2022. évi 
gondozására. Az árajánlat és a megállapodás-tervezet elfogadásáról a 
Képviselő-testület dönt. 
 
A Városüzemeltetési Csoport 2022. évi karbantartási feladattervében foglaltak 
maradéktalan végrehajtásáért a városgondnok a felelős. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

Rétság Város Önkormányzat                                                                                                  
  

 Városüzemeltetési Csoport 2022. évi karbantartási feladatterve 
 

Rendelkezésre álló munkaer ő: 
- városgondnok 1 fő 
- szakmunkás 2 fő 
- gk. vezető 1 fő 
- temetőgondnok 1 fő 
- parkgondozó 1 fő 
- segédmunkás 0,75 fő fő 
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Összesen: 6,75 f ő 
 
- közmunkás 7 f ő (vegyes összetétel) 
 
Rendelkezésre álló eszközök: 
 
- 1 db. MTZ traktor, pótkocsival, kiegészítő eszközökkel (toló lap, sószóró) 
- 1 db. Jonh Deer kistraktor pótkocsival, kiegészítő eszközökkel (fűnyíró, sószóró, 
   tolólap, lombszívó, villás emelő) 
- locsoló kocsi 
- 2 db. Cubcadett fűnyíró traktor 
- egyéb kisgépek (fűnyírók, láncfűrész eszközök, kézi szerszámok) 
 
A város közterületeire vonatkozó, általános karbant artási és a közterületek takarítási 
feladatait az alábbiak szerint lehet ütemezni: 
 
Kiemelt feladat: 
A KRESZ parkban lév ő játszótér, az Ady utcai játszótér, a Korányi út mö götti játszótér, 
valamint az iskola el őtti játszótér és park napi szinten történ ő ellenőrzése. Kiemelt 
figyelmet fordítva a játszótéri elemek m űszaki állapotára vonatkozóan. A napi 
ellenőrzések dokumentálása. 
Hiba észlelése során azonnali intézkedés a hiányoss ág megszüntetésére! 
 
Január-február: 
 
1. / Felkészülés és készenlét a téli időjárásból eredő általános feladatok végrehajtására: 
- a technikai eszközök karbantartása, műszaki állapotának biztosítása, 
- adott esetben a lehullott hó ütemterv szerinti eltakarítása, 
- síkosságmentesítés biztosítása a közterületeken, sózó anyag előkészítése. 
 
2./ Közterületeken végrehajtandó általános feladatok: 
- a közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása, 
- közterületen lévő fás növények gallyazása, korona igazítása, a levágott nyesedék 
feldolgozása, 
- a karácsonyi díszkivilágítás bontása, karbantartása, biztonságos helyre történő elzárása, 
- hirdetőtáblák ellenőrzése, nem rendezett táblák leszedése, 
- Polgármesteri Hivatal kis tárgyalójának festése, 
- egyéb jellegű feladatok ellátása. 
 
Március: 
 
1./ A téli időjárásból eredő általános feladatokra való készenlét biztosítása: 
-  adott esetben hóeltakarítás, síkosságmentesítés , az eszközök karbantartása. 
 
2./ A meglévő műszaki eszközök felkészítése a tavaszi és nyári időszakra vonatkozó közterületi 
feladatok ellátására: 
- a fűvágásra alkalmas eszközök felkészítése, karbantartása , adott esetben pótlása 
 a szükséges feltételeknek megfelelően (fűnyírók, kisgépek, kéziszerszámok), 
 
-  közterületen lévő fás növények gallyazása, korona igazítása, a levágott nyesedék 
   feldolgozása. 
 
3./Közterületen lévő utcabútorok (padok, hulladékgyűjtő edények, virágtartó ládák) 
karbantartása, javítása, festése, 
- a szökőkút és az előtte lévő mészkőlappal burkolt terület tavaszi karbantartása. 
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4./ Közterületeken végrehajtandó általános feladatok: 
-  a közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása, 
- közterületeken lévő fás növények gallyazása, korona igazítása, 
- egyéb jellegű feladatok ellátása. 
 
Április: 
 
1./ A közterületi parkok (KRESZ park, iskola előtti park, szökőkút ellenőrzése, 
üzembehelyezése, Ady utcai park, Korányi út mögötti park, Laktanya út és a körülötte lévő 
terület, a Mindszenty emlékmű és környezete, a Hunyadi liget és az egyéb zöld felületek) 
általános tavaszi takarítása. 
 
2./ Csapadékvíz elvezető árkok (Zrínyi út, Takarék út, Petőfi út, Búzavirág út) tavaszi tisztítása, 
átereszek tisztítása, karbantartása. 
 
3./ Közterületen lévő virágtartók előkészítése, egynyári virágok ültetése, gondozása. 
 
4./ Közterületen lévő évelő virágok kitakarása, metszése, gyomtalanítása. 
 
5./ A közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása. 
 
6./A vegetációnak megfelelően a zöld felületek gondozása, ápolása nyírása. 
 
7./ Egyéb jellegű feladatok ellátása. 
 
 
Május-június-július-augusztus-szeptember: 
 
1./Folyamatos feladat a már felsorolt közterületeken a vegetációnak megfelelően a zöld 
felületek gondozása, kezelése, a fű nyírása, adott helyeken gyomirtózás. Az összegyűjtött 
hulladék növényzet elszállítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a Rákóczi út folya matos 
karbantartására, a DÜFA festék üzemmel szembeni aut óbuszmegállóktól, a MOL 
üzemanyagtölt ő állomás feletti autóbusz megállókig bezárólag, val amint a Piac tér, a volt 
áruház el őtti parkolóhely és a Buszforduló lejáratának terüle tére.  
 
2./ A közterületeken lévő virágtartókba nyári növények ültetése, folyamatos gondozása, 
gyomlálása, permetezése, locsolása. 
 
3./ A közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása. 
 
4./ Közterületi utcabútorok minőség ellenőrzése, tapasztalt hibák kijavítása. 
 
5./ El kell végezni a közterületeken lévő sövények, bokrok folyamatos karbantartását, a 
növényzet nyírását (Rákóczi út, iskola előtti tér, Mikszáth út, KRESZ park, Korányi út mögötti 
zöld terület). 
 
6./ Be kell deponálni kellő mennyiségben a téli időszakra szükséges sózó és síkosság- 
mentesítő anyagokat. 
 
7./ Kátyúk hidegaszfaltozása. 
 
8./ Egyéb jellegű feladatok ellátása. 
 
Október-november: 
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1./ Fel kell készülni az őszi vegetációt követően a fás szárú növényzetről lehulló levelek 
összegyűjtésére és elszállítására. Kiemelt figyelmet kell fordítani a KRESZ park, az Ady út-
Széchenyi út által határolt területre, az iskola előtti park, a Laktanya út melletti területre, a 
Korányi út mögötti területre, valamint az Óvoda előtti járdaszakasz és a Nyárfa út mögött az 
iskola kerítése mellett lévő gyalogjárda tisztán tartására. 
 
2./ Fel kell készíteni a technikai eszközöket és az egyéb eszközöket a téli időjárásból eredő 
közterület karbantartási feladatokra. 
 
3./ El kell végezni a közterületen lévő virágtartók téliesítését, a közterületen lévő évelő virágok 
fedését, takarását és az egyéb hulladék növényzet összegyűjtését és elszállítását. 
 
4./ Szökőkút fagytalanítása, lefedése. 
 
5./ A közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása. 
 
6./ A karácsonyi díszkivilágítás eszközeinek előkészítése, kihelyezése. Az áramszolgáltatótól 
az elektromos energia igény megrendelése.  
 
7./ Egyéb jellegű feladatok ellátása. 
 
December: 
 
1./ Közterületek általános takarítása, hulladék összegyűjtése, elszállítása. 
 
2./ Teljes készenlét a meglévő technikai eszközökkel a téli időjárásból eredő hóeltakarítási 
feladatokra és a síkosságmentesítési tennivalókra. 
 
3./ Egyéb jellegű feladatok ellátása. 
 
Folyamatosan ellátandó feladatok: 
 

- Játszóterek napi, heti, havi ellenőrzése, indokolt karbantartások elvégzése, 
- használaton kívüli önkormányzati ingatlanok ellenőrzése (laktanya, Velki-féle ház stb.), 
- aknatetők ellenőrzése, szükség esetén pótlása, 
- rágcsálóirtás megszervezése, közreműködés a lebonyolításban (évente két alkalom), 
- KRESZ táblák ellenőrzése, indokolt esetben cseréje. 
 

13.) Kérelem álláshely bérének feloldására 
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bizottsági ülésen jegyző úr tájékoztatott, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban is lesz takarítói állás megüresedés, de nem tudtuk pontosan, mikor. Esetleg azzal 
ezt össze lehet vonni. Erre majd vissza lehet térni a későbbiekben. 
A határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérdés, észrevétel, javaslat? 
 
Jámbor Lajos jegyző: Utánanéztem a takarítónőnk státuszának. Március 31-étől jogosult 
elmenni nyugdíjba. Jelenleg 10 nap szabadsága van. Nagyjából március 15-éig fog dolgozni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A polgármester úrnak azért nem volt módja elfogadni a 
felmondást, mert azt a hivatkozott kormányrendelet nem teszi lehetővé. Természetesen, 
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bárkinek jogában áll a munkaviszonyát azonnali hatállyal felmondani. Ez a lehetőség most is 
nyitva áll, csak ez bizonyos hátrányokkal jár a munkavállaló számára.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
20/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
A Képviselő-testület megtárgyalta a „Kérelem álláshely bérének feloldására” 
tárgyában készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Fogorvosi Szolgálatnál 2022.02.23-án 
megüresedő takarítói státusz a jövőben is betöltésre kerüljön 8 óra/hét 
időtartamban. A státusz bérköltségét 2022.02.24-től feloldja. 

 
Határidő: 2022. február 23. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

14.) 218/2019.(IX.05.) számú Kt. határozat és a 69/ 2020.(V.08.) PM határozat 
módosítása 

 Előterjesztő: Jámbor Lajos jegyző 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Az előterjesztés arról szól, hogy január 1-től emelkedik a 
polgármester és az alpolgármester bére. Ez egy törvénymódosítás, csak jóvá kell hagynunk. A 
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
21/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 218/2019. (IX. 
05.) számú Kt. határozat és a 69/2020.(V.08.) PM ha tározat módosításáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 71.§ (2) – (3) bekezdése alapján Mezőfi Zoltán polgármester 
havi bérét 2022. január 01. naptól bruttó 780.000 Ft-ban, havi költségtérítését 
havi 117.000 Ft-ban állapítja meg. 
A Képviselő-testület Jávorka János alpolgármester havi tiszteletdíját 2022. január 
01. naptól a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 80.§ (2)-(3) bekezdése alapján havi bruttó 351.000 Ft-ban, 
költségtérítését 52.650 Ft-ban állapítja meg. 
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 
Területi Igazgatósága felé intézkedni kell. 
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Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Magyar Államkincstár értesítésére Jámbor Lajos jegyző 
 

 
15.) Közbeszerzési eljárás eredményének megállapítá sa – Zöld város pályázat 

Piacfejlesztés   
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Mindenki előtt ismert, hogy a piactér építésére megkötött 
szerződést fel kellett mondani. Az új közbeszerzés lezajlott. Három ajánlat érkezett, amelyből az 
egyik érvénytelen volt. A legjobb ajánlatot az R-Carnet Service Kft. (2687 Bercel, Széchenyi út 
59.) tette. A határozati javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a 
Bizottság.  
 
Jávorka János alpolgármester: Ha minden igaz, reményt látunk arra, hogy a piac építése 
ebben az évben befejeződjön.  
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
22/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság, Városi 
Piac fejlesztése tárgyú közbeszerzés eredményének e lfogadásáról  készített 
előterjesztést. 

 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 
szerint a folyamatba épített minőség-ellenőrzés biztosítása mellett a hozott 
döntés csak akkor lép életbe, amennyiben a jelen javaslat szerinti döntésnek 
megfelelő támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítvány rendelkezésre áll. 
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 
 
I. A Rétság, Városi Piac fejlesztése tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
II. Az eljárás során érvényes ajánlatot nyújtott be: 

II.1. Az R-Carnet Service Kft. (2687 Bercel, Széchenyi út 59.) az alábbi 
indokok alapján: 

- az ajánlattevő a benyújtott igazolásokkal, dokumentumokkal alátámasztotta, 
hogy megfelel az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek, 

- a kizáró okok előírása tekintetében az ajánlatkérő a 62. § (1) bekezdés h)–k) 
és m) pontjában foglaltak szerinti kizárok okok érvényesítését írta elő. A 
benyújtott nyilatkozatok és ellenőrzés alapján az ajánlattevő nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá, 

- az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt 
feltételeknek. 
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II.2. A Rodemax Trade Kft. (1148 Budapest, Adria sétány 14.) az alábbi 
indokok alapján: 

- az ajánlattevő a benyújtott igazolásokkal, dokumentumokkal alátámasztotta, 
hogy megfelel az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági 
minimumkövetelményeknek, 

- a kizáró okok előírása tekintetében az ajánlatkérő a 62. § (1) bekezdés h)–k) 
és m) pontjában foglaltak szerinti kizárok okok érvényesítését írta elő. A 
benyújtott nyilatkozatok és ellenőrzés alapján az ajánlattevő nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá, 

- az ajánlattevő ajánlata mindenben megfelelt az ajánlati felhívásban, a 
közbeszerzési dokumentumban, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt 
feltételeknek. 

III. Az eljárás során érvénytelen ajánlatot nyújtott be: 

III.1. Juhász Mihály (vezető ajánlattevő) (2170 Aszód Petőfi Sándor utca 48.) 
az alábbi indokok alapján: 

Az ajánlattevő a Kbt. 73. § (2) bekezdése alapján – mert ajánlata aránytalanul 
alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz – érvénytelen ajánlatot nyújtott be. 

IV. Az eljárás nyertes ajánlattev ője a R-Carnet Service Kft. ( 2687 Bercel, 
Széchenyi út 59. ) az alábbi indok alapján:  

- érvényes ajánlattev őként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkez ő ajánlat 
(a súlyszámmal korrigált legtöbb – maximális – pont számot kapta) az 
eljárást megindító felhívásban és közbeszerzési dok umentumban 
meghatározott rész-szempontok szerint. 

A Képviselő-testület az érvényesség tárgyában a mellékelt jegyzőkönyvben tett 
megállapítások, valamint az értékelési pontszám alapján ellenőrizte a FAKSZ 
által előkészített összegezés tervezetét is, és megállapította, hogy az megfelel a 
mai bizottsági ülésen kialakított döntési javaslatban foglaltaknak. 

 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

16.) Szerződés jóváhagyása: Hangadó terjesztése 
 Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Hangadó terjesztésére már többféle megoldás is volt az évek 
során. Most intézményvezető asszony talált egy olyan megoldást, ami véglegesnek tűnik. Egy 
rétsági házaspár vállalta a kihordást megbízási szerződéssel.  
A határozati javaslatot 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság. 
 
Jávorka János alpolgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
23/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a városi havilap, a Hangadó 
újság terjesztésével kapcsolatban. A Képviselő-testület jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező Megbízási szerződés megkötését Metyovinyi Istvánnéval. 
Megbízza Simon Katalin intézményvezetőt, hogy a Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár 2022. évi költségvetésében a szolgáltatás költségét havi bruttó 
29.000 Ft összeggel tervezze. 
 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 
 
 
 

 
17.) Együttm űködési megállapodás Digitális Jólét Nonprofit kft 

 Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Ennek a programnak az a célja, hogy minden polgára és 
vállalkozása tudja követni a világban történő hatalmas változásokat informatikai vonalon.  
A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  
 
Jávorka János alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, javaslat, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
24/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a Digitális Jólét Nonprofit Kft.-vel 
kötendő együttműködési megállapodással kapcsolatban. 
 
Megbízza Simon Katalin intézményvezetőt a határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 

18.) Szerződésmódosítás: Monguz Kft. 
 Előterjesztő: Simon Katalin intézményvezető 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolta 
a határozati javaslatot.  
 
Jávorka János alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
25/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár előterjesztését a Monguz Kft.-vel kötött Egyedi 
előfizetői szerződés módosításával kapcsolatban. A Képviselő-testület jóváhagyja 
az Indexálási tájékoztatóban foglaltak elfogadását. Megbízza Simon Katalin 
intézményvezetőt, hogy a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2022. évi 
költségvetésében a szolgáltatás költségét nettó 157.000 Ft/év összeggel 
szerepeltesse. 
 
Határidő: 2022. február 10. 
Felelős: Simon Katalin intézményvezető 
 

19.) Megállapodás módosításának engedélyezése 
 Előterjesztő: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
26/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- 
és Gyermekjóléti Központ számítástechnikai-informatikai berendezéseinek 
karbantartására vonatkozó megállapodás módosításának engedélyezése 
tárgyában készült előterjesztést. 

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Rétsági Család- és Gyermekjóléti 
Központ számítástechnikai-informatikai berendezéseinek karbantartására 
vonatkozó megállapodás módosításra kerüljön. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kovácsné Gregor Márta intézményvezetőt, 
hogy az előterjesztés mellékleteként benyújtott módosított megállapodást aláírja. 

Határidő: 2022. február 14. 
Felelős: Kovácsné Gregor Márta 

 
20.) Kötelez ő védőoltás felvételének elrendelése 

 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester és Varga Dávid Géza PVB elnök 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Vita nem alakult a bizottsági ülésen. Kérdések és vélemények 
voltak. Az egyik kérdés az volt, hogy ha már az óvodában elrendeljük a kötelező védőoltást, 
akkor mi a helyzet az iskolával? Válaszként elhangzott, hogy ott már régen elrendelték ezt.  
A határozati javaslatban kiegészítésként belekerült, hogy az első oltást március 1-ig meg kell 
kapni. 
A határozati javaslatot 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérdés, észrevétel, javaslat? 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Mindenkihez eljutott kettő levél. Értem a pro és kontra érveket 
is, de azzal legyünk tisztában, hogy a szakértők szerint a jelenlegi hullám még nem tetőzött. 
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Mielőtt drasztikus lépésekre szánnák el magukat a dolgozók, azt tisztázzuk, hogy ha a járvány 
kedvezően alakul, esetleg megszűnik, akkor ezt a határozatot vissza is lehet vonni. Viszont a 
jelenlegi helyzetben indokolt ez a döntés.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én is javaslom, hogy fogadjuk el a határozatot, hiszen a 
későbbiekben vissza is lehet azt vonni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Ez egy kényes kérdés, sok összetevője van. A két megkapott 
levélből kiderül, hogy az óvoda kollektívája megosztott. A kötelező oltás régóta lóg a levegőben. 
Vannak országok, ahol már ezt előírják. Vannak és voltak olyan betegségek a világon, 
amelyeket csak oltásokkal lehetett megállítani. Erről a vírusról még senki nem tudja, hogy 
meddig lesz jelen. Kormányrendeletben a felelősséget a munkáltatókra bízzák, hogy elrendelik-
e a kötelező oltást. Én úgy gondolom, hogy helyben ez az intézkedés kissé megkésett. Jelenleg 
az ötödik hullámnál tartunk. Úgy tűnik, hogy a járvány csúcspontján néhány héten belül túl 
leszünk. Kétségtelen, hogy az oltás nem véd meg a fertőzéstől. Az óriási különbség a betegség 
lefolyásában van. Rengeteg ilyen példát láttunk. Másik szempontból közelítve: ma azt mondják 
a szakemberek, hogy a három oltással rendelkezők, bár megfertőződnek, de jóval kisebb 
kockázattal adják tovább a fertőzést. Az egyén kockázata, hogy ha nem oltatja magát, meghal-e 
vagy sem. Amikor másoknak átadja a vírust, az már nem magánügy. Az ember a közösségi 
médiában egészen extrém véleményeket lát. De az biztos, hogy nem vicc az egész. Vannak 
olyan területek, ahol központilag elrendelték a kötelező védőoltást. Igazolt egészségügyi 
indokkal lehet ez alól mentesülni.  
Felhatalmazhatjuk az óvoda vezetőjét is, hogy a dolgozóinak kötelezővé teszi-e a védőoltást 
vagy sem. Ez is egy megoldási lehetőség. Nincs információm arról, hogy a környező 
településeken mi a helyzet az óvodákban.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A szendehelyi óvodában polgármester úr előírta a kötelező 
oltást már régen. Lehet, hogy nekünk is korábban kellett volna határozottabbaknak lennünk. 
Nekem nagyon furcsa, hogy az óvodás történet van előttünk. Nem akarok személyeskedni, de 
azok az óvónők ódzkodnak az oltástól, akik csak bizonyos oltási feltételek mellett vehetnek be 
az óvodába gyerekeket. Kicsit visszás a történet, hogy a gyermekek szüleitől elvárjuk, hogy 
legyenek meg a kötelező oltások, ugyanakkor mi magunk nem teszünk meg mindent egy 
világjárvány megfékezése érdekében.  
Nem vagyunk könnyű helyzetben, de én továbbra is támogatom a Bizottság álláspontját azzal a 
kiegészítéssel, amit az elején elmondtam. Ne gondolkodjon mindenki abban, hogy aki nem 
veszi fel március 1-ig a védőoltást, annak azonnal fel fog mondani a munkáltató. A 
kormányrendelet is tartalmaz több verziót. Elmehet fizetés nélküli szabadságra, kiveheti a 
szabadságait. Lehet húzni az időt. A felmondás elég drasztikus megoldása a történetnek. A 
határozati javaslat maradna, ezek csak tájékoztatás képpen mondtam el.   
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Szívesen meghallgatnám az óvodavezető véleményét.  
 
Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető: Köszönöm, hogy elmondhatom a véleményem. 
Egyetértek azzal, hogy előbb kellett volna ezt meglépni. Úgy gondolom, hogy akik ezt a pályát, 
hivatást választjuk, az az életünket kitölti. Nagy felelősséggel tartozunk. Nem csak azért, hogy 
úgy adjuk vissza a gyermekeket, ahogy reggel megkaptuk a szülőtől, hanem csiszoljuk, 
neveljük is őket. Ez a mostani helyzet mindannyiunk életét átírta, talán rákényszerít bennünket 
arra, hogy az elveinkből engedjünk, és alkalmazkodjunk a körülményekhez. Ezt a döntést már 
meg kellett volna hozni, ahogyan az iskolákban, más intézményeknél, szerveknél elrendelték. A 
médiában elhangzott, hogy a gyermekek hordozók. A délelőtt folyamán összeírtuk azokat a 
hiányzásokat, amelyek az elmúlt és a jelenlegi évben a dolgozókat érintette. Sajnos van olyan 
dolgozó, aki már nem egyszer kapta el a vírust. Oltatlan. Jelenleg kettő dolgozónk van otthon a 
vírus miatt. Kiesnek a munkából, nem tudjuk a szövődményeket, nem tudjuk, hány embert 
fertőztek meg. Nagyon törekszünk arra, hogy folyamatosan fertőtlenítve legyen minden. Az 
összes szülői értekezleten ott voltam. Megkértem a szülőket, hogy használják a zsilip rendszert. 
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Mindent megteszünk azért, hogy védjük a gyerekeket, a szülőket és egymást. Nekem ehhez 
hozzátartozik az, hogy a dolgozó vállaljon felelősséget. Ha valaki ilyen helyen dolgozik, ehhez 
hozzátartozik ez is. Nem lenne könnyű helyzet, ha nekem kellene dönteni. Óvodavezetőként 
nagyon szomorú vagyok azért, hogy egy ilyen helyzet ilyen szakadást idézett elő. Azért 
dolgozunk, hogy egység és nyugalom legyen. Talán, ha az elején született volna egy ilyen 
döntés, akkor lehet, hogy mindenki könnyebben elfogadta volna.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Támogatja a javaslatot? 
 
Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető: Igen.  
 
Jávorka János alpolgármester: Vannak pro és kontra érvek, negatív és pozitív tapasztalatok is. 
Nehéz döntés.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
27/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi 
Otthonos Óvoda intézménynél bevezetendő kötelező védőoltásról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja a kezdeményezést és utasítja Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy a Napközi Otthonos Óvoda intézményben a dolgozók 
részére a kötelező COVID védőoltást rendelje el. Az első védőoltás beadási 
határideje 2022. 03. 25. 
 
A Képviselő-testület felkéri Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy a 
Képviselő-testület felé 2022. 03.31-ig írásban számoljon be dolgozók 
átoltottságáról. 
 
A munkáltató az oltatlanokkal szemben a vonatkozó jogszabályok szerint fog 
intézkedni. 

 
Határidő: 2022. február 4. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Jegyző úrnak van információja a többi intézmény átoltottságának 
alakulásáról? 
 
Jámbor Lajos jegyző: A hivatal kb. 80%-os átoltottságú, a családsegítőnél egy fő nincs oltva, a 
művelődési házról nincs információm.  
 
Simon Katalin intézményvezető: 80%. 
 
S Z Ü N E T  18.21 órától 18.30. óráig. 
Vinczéné Szunyogh Judit és Simon Katalin intézményvezetők 18. 23 órakor távoznak az 
ülésről. A szavazók száma nem változik. 

 
 

21.) Polgármester 2022. évi szabadságolási ütemterv e 
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Varga Dávid Géza PVB elnök: A Bizottság megtárgyalta a napirendet. 6 igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a Bizottság a határozati javaslatot.  
 
Jávorka János alpolgármester: Kérdés, vélemény, észrevétel? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Tavalyi évben sokszor megállítottak az utcán, hogy zárva a hivatal, 
nem értem, hogy maradt 29 nap. Nekem is volt előző évről átvitt szabadságom, de nekem nem 
volt főállású jegyzőm, nem volt titkárnőm, most ezt nem lehet elmondani. Nem veszem jó 
néven, hogy nem lehetett kivenni a szabadságot. Én tartózkodni fogok.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Egyeztettem polgármester úrral ezzel kapcsolatban, és ígéretet 
kaptam arra, hogy a tavalyi szabadságát március 31-ig ki lesz véve, és igyekszik a tervezetet 
betartani. Egyetértek Ferivel is és Zolival is. Jó lenne ennél jobban betartani a tervezetet.  
 
Jámbor Lajos jegyző: A zárt ajtótól függetlenül a munka folyt. Személyes ügyfélfogadás nem 
volt. Nem tudok róla, hogy valaki az elmúlt évben nem tudta elintézni az ügyét.  
 
Jávorka János alpolgármester: Annyit tudok mondani, hogy a határozatot be kell tartatni.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
28/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
2022. évi szabadságolási ütemterve című előterjesztést és az alábbiak szerint 
jóváhagyja. 
 
Előző évről áthozott:     29 nap 
Tárgyévi szabadság (szept 30-ig):   39 nap 
Összes szabadság:     68 nap 
 
2021. évről áthozott szabadság felhasználása március  31-ig 29 nap,. 
2022. évben: 

május hónapban 5 nap 
június hónapban 10 nap 
július hónapban 15 nap 

          eseti jelleggel kivett szabadságok 9 nap. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
22.) Bánki Evangélikus Egyházközösség kérelme 

 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A határozati javaslat elfogadását 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Gratulálni szeretnék nekik, mert olyanok, mint a szorgos 
méhecskék. Támogatom a határozat elfogadását.  
 
Jávorka János alpolgármester: Egyetértek a támogatással. 
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
29/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bánki 
Evangélikus Egyházközösség kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja a rétsági imaház felújítását az alábbi célok 
figyelembevételével: 
 

Feladat Nettó ár Áfa Összesen 
Bejárati ajtó 117 300 31 671 148 971 
Bukó-nyíló ablak 41 669 11 251 52 920 
Bontás-építés 27 600 7 452 35 052 
Előtető 59 047 15 943 74 990 
Összesen 245 616  66 316 311 933 

 
 

A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet szerinti 
megállapodást kell kötni. 
 
A támogatás összegét a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja. 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2022 február 21. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Ikt.sz:……………../2022  
MEGÁLLAPODÁS 

 
  

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a 
Bánki Evangélikus Egyházközösség – képviselő: Füke Szabolcs lelkész – között a Képviselő-
testület által biztosított 2022. évi egyházi fejlesztési támogatás felhasználása tárgyában: 
  
1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete …………./2022.(II.03.) 
számú határozatával a 2.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Bánki Evangélikus 
Egyházközösség részére 311.933 Ft azaz háromszáztizenegyezer-kilencszázharminchárom 
forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása 084040. 
  
2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel: 
 

Feladat Nettó ár Áfa Összesen 
Bejárati ajtó 117 300 31 671 148 971 
Bukó-nyíló ablak 41 669 11 251 52 920 
Bontás-építés 27 600 7 452 35 052 
Előtető 59 047 15 943 74 990 
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Összesen 245 616  66 316 311 933 
  
  
A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe. 
 
 3.) A támogatást Rétság Város Önkormányzata az egyházak közösségi és hitéleti 
tevékenységének támogatása kerete terhére az egyház ……………………… -nél 
vezetett ……………………..-………………. számú számlájára utófinanszírozottan utalja át. 
  
4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt 
költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét 
elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával számolható el 2022. 
június 30-ig. 
 
 5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve 
belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is 
ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli 
Törvény) előírásainak. 
  
6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak 
bárminemű kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása 
felfüggesztésre kerül. 
 
7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy 

• az 
Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a 
támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat; 
• Tá
mogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, 
támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza 
(www.retsag.hu); 
• a 
Ptk. 2:47. § (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás 
felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli; 
• kér
ésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak 
minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni; 
• a 
támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban 
(szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) 
bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a 
szerződés módosítását kezdeményezni; 
• a 
támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások után fizetendő 
terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg. 
 
8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelel, 
támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs. 
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9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit 
kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 
10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba. 
 
11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 
értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag aláírták.  
Rétság, 2022. ……………………….  
 

……………………………….      ………………………………. 
     Mezőfi Zoltán         Támogatott 
     polgármester                                         

Pénzügyi ellenjegyzés:……………………………….. 
                                      pénzügyi ellenjegyző 

23.) A Rétsági Árpád Egyesület 2021. évi támogatás módosítási kérelme 
 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A PVB 6 igen szavazattal elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot.  
 
Jávorka János alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
30/2022. (II. 03.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád 
Egyesület 2021. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítási kérelmét, 
azt támogatja. 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő 
felhasználási cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 
 
Íjász-lövész szakosztály:  

 
Rajtengedélyek 
Építési és vill.szer. anyagok, javítás, karbantartás 

531.000, -Ft 
               126.353, -Ft  

PB palackok csere és fűnyíróba benzin                       90.297, -Ft 
Serlegek, érmek                         22.050, -Ft 
Nyílvessző, légpuska, lőszer, lőlap                                                31.405, -Ft 
Biztonsági rendszer távfelügyeleti díja                         48.895, -Ft 
Összesen:                       850.000, -Ft 
 
 
Labdarúgó öregfiúk szakosztály: 
 
Versenyengedély, nevezési díj, tagdíj                           63.258, -Ft 
Utazási költség (kiküld. rendelvény)                           86.742, -Ft 
Összesen:                            150.000, -Ft  
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Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező 
megállapodás módosítást aláírja. 

 
Határidő: 2022. február 05. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester          

 
 

24.) Beszámoló a testület lejárt határidej ű határozatainak végrehajtásáról és az 
átruházott hatáskörben hozott döntésekr ől, valamint a két testületi ölés közötti 
időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról 

 Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tudomásul vette a 
beszámolót.  
 
Jávorka János alpolgármester: Amennyiben nincs kérdés, vélemény, megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület tudomásul vette a beszámolót.  

 
25.) Egyebek 

 
Jávorka János alpolgármester: Kinek van felvetése? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Annak idején volt egy előterjesztés a RÉTSÁG feliratról. Hol tart 
ez az ügy? A betonelemeken több helyen is sérülést látok. Mikorra lesz kész? 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A habbetűk megérkeztek, biztonságban el lett raktározva. Az 
alap félreértés miatt lett ekkora. Nem jól lett megcsinálva, de akkor már fagyok voltak, ezért a 
vállalkozó azt javasolta, hogy majd tavasszal folytatódjon a munka. Fog kapni egy borító 
réteget, így szép lesz majd a fagyok után.  
 
Jávorka János alpolgármester: A fagyok miatt a karbantartási munkálatokkal is lesz probléma, 
mert néhány helyen megfagyott a beton. Erről készülnek képek, feljegyzések, el lesznek küldve 
a kivitelezőnek, ők pedig majd kijavítják.  
A hulladékszállítási problémák már november óta minden héten jelentkeznek. Most is érkezett 
egy hirdetmény a Polgármesteri Hivatalba, hogy az elmaradt helyeken holnap ürítik majd ki a 
kukákat. Holnap fel fogom hívni a szállítással kapcsolatban a szolgáltatót. Mindenképpen 
orvosolni kell a problémákat. Mindent megteszek ennek érdekében.  
Több helyen nem működött a közvilágítás. 23 helyszínt jelentettem a szolgáltatónak. Azt kérem 
a lakosságtól, hogy jelezzék, ha ilyen probléma van.  
Korábbi ülésen elfogadtunk egy határozatot fakivágással kapcsolatban. A Nyárfa utca 5. szám 
előtti két fenyőfa, mögötte kettő tuja, Mikszáth utca 8. szám előtt egy görbe nyírfa, a Szőlő utca 
és Búzavirág sarkán egy kőris és a Rákóczi út 53-55 előtt 1-1 fenyőfa. Ezek a fakivágások 
megtörténtek.  
Anomália az Orgona köz területén lévő fakivágások. Kértem Bakó úrtól egy árajánlatot a terület 
felmérésére. Ez majd elénk fog kerülni.  
Napirenden van az iskolai étkezde kialakítása. Azon a területen is van 7 darab fa, ami majd 
útban lesz. El kell dönteni, hogy mi vágassuk ki, vagy bízzuk ezt majd a kivitelezőre. Azt 
javaslom, hogy méressük fel, és majd meglátjuk. Megkérem Bakó urat, hogy erre is adjon 
ajánlatot. Javasolta, hogy a Szép Antiék előtt lévő fákat ne vágjuk ki, csak gallyazásra van 
szükség.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Tavaly novembertől nem égnek a lámpák a KRESZ park körül. 
Csodálkoztam, hogy nincs városgondnokunk? Mikor én polgármester voltam, minden este 
végigmentem a településen, és feljegyeztem, ahol nem világított a lámpa. Örömmel látom, hogy 
kézbe vetted a dolgot.  
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Jámbor Lajos jegyző: A lakosságnak is van jogosultsága bejelenteni a hibát. Azt is komolyan 
veszik.  
 
Jávorka János alpolgármester: Köszönöm szépen. A Képviselő-testület ülését 18.59 órakor 
bezárom.  
 

Kmf. 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                 Jámbor Lajos 
                   polgármester                                                                        jegyző 
 

 

 

 
Bakó Mónika                                                                    Dr. Szájbely Ern ő 

jegyzőkönyv hitelesítő                                                       jegyzőkönyv hitelesítő 
 


