
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
37. számú 

 
JEGYZŐKÖNYVE 

 
Készült: 2009. december 17. napján megtartott testületi ülésen 
 
Jelen vannak: 7 fő képviselő a csatolt jelenléti ív alapján 
                        Mezőfi Zoltán polgármester 
   Fejes Zsolt jegyző 
   Jánosik Gabriella jegyzőkönyvvezető 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
testületi ülés a megjelent hat fő képviselővel határozatképes, azt megnyitja. 
Mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra, napirend előtt kérném, hogy hallgassuk meg az 
aljegyzőjelölteket. 
Aki ezzel a javaslattal egyetért, az kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat egyöntetű igennel a testület elfogadta a javaslatot. 
 
Napirend előtt: Aljegyző jelöltek meghallgatása 
 
Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Az aljegyzői álláshelyre kiírt pályázatra 
határidőben öt pályázat érkezett. Ezek közül kettő nem felelt meg az előírásoknak, amit a 
kiküldött táblázatban jeleztem. 
A pályázati kiírásnak megfelelt személyek minden szempontból alkalmasak, a szükséges 
nyilatkozatokat megtették. 
 
Jávorka János elnök: Kérem Őket, hogy „abc” sorrendben röviden mutatkozzanak be! 
Hegedűs István Úr az első, kérném Őt, hogy fáradjon ki!  A bizottság a szakmai önéletrajzát 
megtárgyalta, kíván esetleg még valamit hozzáfűzni? 
Dr. Hegedűs István: Röviden bemutatkoznék. Először is szeretném megköszönni a 
lehetőséget, hogy meghívtak és itt lehetek. 
Hegedűs Istvánnak hívnak. Jelenleg Karancslapulytőn élek feleségemmel és egy 
gyermekemmel. 
Végzetségem jogász. 
Jelenleg Nagybárkány község jegyzője vagyok. Úgy érzem, hogy egy városi aljegyzői poszt 
magasabb szintű beosztást jelent, mint egy községi jegyző, amúgy nincsen semmilyen 
konfliktusom a jelenlegi munkahelyemen. 
Közigazgatási gyakorlatot részben a jelenlegi munkahelyemen, illetve az APEH-nél 
szereztem, ahol több területen dolgoztam. 
Közigazgatási versenyvizsga tétele alól mentességet élvezek. 
Ha valakinek kérdése van, akkor szívesen válaszolok. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megválasztásod esetén ideköltöznél vagy bejárnál? 
Dr. Hegedűs István: Szeretnék bejárni, ha erre lehetőség van. Jelenleg is kb. 40 km-re 
dolgozom a lakóhelyemtől. Kb. 1 óra alatt meg lehetne járni ezt a távolságot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Pénzügyekkel kapcsolatban milyen ismereteid vannak? 
Dr. Hegedűs István: Nem szívügyem, de kénytelen vagyok eben is fejlődni. Jelenlegi 
munkahelyemen most folyik egy ellenőrzés. A szabályzatainkat elkészítettem és részt veszek 
a költségvetés elkészítésében is. 



Fejes Zsolt jegyző: Ha a képviselő-testület kinevez, akkor melyik lenne az a terület, 
amelyiket szívesen magadra vállalnád? 
Dr. Hegedűs István: Hatósági területen szeretnék segítkezni, ha lehetséges. 
Jávorka János elnök: Amennyiben nincs több kérdés, akkor Hutter Jánosné asszonyt 
kérném. 
Hutter Jánosné: Köszönöm, hogy meghívtak. Hutter Jánosné vagyok, 46 éves. Zebegényben 
élek a családommal. Három gyermekem van. Több mint 17 éve dolgozom a közigazgatásban. 
Letettem az alapvizsgát és a szakvizsgát is. 1997-ben kerültem a Nagymarosi Polgármesteri 
hivatalba Gyámhivatal vezetőnek. Idő közben elvégeztem az Államigazgatási Főiskolát. 
2003-ban lettem kinevezve szervezési Osztályvezetőnek, 2005-ben aljegyzői megbízatást 
kaptam, 2005. szeptemberétől voltam Nagymaros jegyzője 2009. június 5-ig. Akkor szűnt 
meg a munkaviszonyom közös megegyezéssel.  
Jelenleg Fóton dolgozom. 
A bejárás nem jelent problémát a számomra. 
Jávorka János elnök: Köszönjük. Amennyiben nincs kérdés, akkor kérnénk a következő 
jelöltet. 
Dr. Keczely Béla: Köszönöm, hogy meghívtak. Dr. Keczely Béla vagyok. Újpesten élek a 
családommal.  
Közigazgatási gyakorlattal rendelkezem.  
Végzettségem jogász. Jelenleg Nagymaroson vagyok aljegyző. 
A bejárás nekem sem okoz problémát. 
Jávorka János elnök: Köszönjük a jelölteknek a bemutatkozást. 
 
Két testületi közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a város érdekében végzett 
munkáról 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kinek van ezzel kapcsolatban kérdése? 
Gál Gábor képviselő: A Művelődési Központ átadásáról bővebb tájékoztatást szeretnék 
kérni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Támogatják a kérelmet és a válaszukban több ingatlant is 
felsorolnak, amelyet átadnának a részünkre. Ehhez a döntéshez testületi hozzá-járulás fog 
kelleni. 
A következő testületi ülésre elő lesz készítve előterjesztés formájában a dolog. 
Jávorka János képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy Mocsári Úrral, ahogy végigjárták a 
gyárakat milyen eredményre jutottak? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretnék erősíteni a középiskolát. 1,6 millió Ft-ot sikerült 
összegyűjtenünk a szakképzési hozzájárulásokból és még további ígérvények vannak. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a beszámolóval egyetért, az kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a beszámolót. 
 
 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban? 
Gál Gábor képviselő: A 229/2009. (XI.26.) Az Általános Iskola összevonásának 
lehetőségéről szóló egyeztetésre szeretném, hogy ha meg lennének hívva az érintettek is. 



A 240/2009. (XI.26.) számú határozattal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mi a 
helyzet? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Készen van. 
Jávorka János képviselő: Nem értek egyet ezzel kapcsolatban. 
Két döntést hozhattot5t volna a képviselő-testület. Nem határozhatjuk meg, hogy ebben a 
kérdésben hogyan döntsön és járjon el a polgármester Úr. 
Szeretném kérni, hogy azok a beszámolók, amelyek nem lettek elfogadva kerüljenek vissza a 
következő ülésekre. 
Gál Gábor képviselő: Ebben a kérdésben a jegyző Úr akkor nem látott semmilyen akadályt. 
Fejes Zsolt jegyző: Most sem látok semmilyen akadályt. 
Dr. Tóth Mária képviselő: A 230//2009. (XI.26.) számú határozattal kapcsolatban szeretném 
megjegyezni, hogy a közösségi busz előlege nem jövőre  lesz kifizetve, hanem már ki lett 
fizetve. Ezt illett volna jelezni a beszámolóban. 
Fodor László képviselő: Én Jávorka János képviselő Úr felvetést nem tartom túl jó ötletnek. 
Van akiket nem lehet meggyőzni egyes témakörökben hozott döntésekkel kapcsolatban. 
Akkor sem lehet majd Őket, ha visszakerülnek a napirendre. 
Jávorka János képviselő: Én a beszámolóra és a Lejárt határidejű határozatokra gondoltam 
elsősorban. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez a dolog már többször szerepelt a testület előtt. 
Aki egyetért Jávorka János képviselő Úr javaslatával a Lejárt határidejű határozatokról, 
valamint a beszámolóval kapcsolatban az kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat egyöntetű igennel elfogadta a testület a javaslatot. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
242/2009. (XII.17.) Kt. 

h a t á r o z a t a 
 

Lejárt határidejű határozatokról és a Két testületi közt eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről, a város érdekében végzett munkáról szóló beszámolókról  

 
A képviselő-testület: Az ülések folyamán az el nem fogadott Lejárt határidejű határozatokról 

és a Két testületi közt eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a város 
érdekében végzett munkáról szóló beszámolókról úgy határozott, hogy 
azok javítva, illetve módosítva kerüljenek vissza a képviselő-testület 
következő ülésére döntés céljából. 

 
Határidő: Azonnal. 
 
Felelősök: Mezőfi Zoltán polgármester és Fejes Zsolt jegyző 
 
Hét képviselő van jelen az ülésen. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a lejárt határidejű határozatokról készült beszámolóval 
egyetért, az kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat igen és egy ellene szavazattal a testület elfogadta a beszámolót. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mielőtt rátérnénk a napirendekre a következő  napirendi 
pontokra szeretnék javaslatot tenni: 
A kiadotthoz képest javaslom felvenni: 23. Als 96’ Kft. opciós jog érvényesítése 
24. Képviselői felajánlás 



25. Katolikus Egyház kérelme 
26. Aljegyzői pályázat elbírálása 
Kinek van más javaslata? 
Amennyiben nincs, plusz napirend felvételével egyetért, az kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igennel a testület elfogadta a javaslatot. 
Gál Gábor képviselő: Javaslom, hogy a 23-as napirendi pontot Zárt ülésen tárgyaljuk. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a javaslattal egyetért, az kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, két ellene szavazattal és egy tartózkodó 
szavazattal a testület nem fogadta el a javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor módosítva a következő napirendeket javaslom 
megtárgyalásra: 
 
1. Előterjesztés az építményadóról szóló 20/2003. (XII.31.) rendelet módosításáról  
2. Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 22/2003. (XII.31.) rendelet módosításáról 
3. Előterjesztés a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről 
4. Előterjesztés a 2010. évi víz- és csatorna szolgáltatási díj megállapításához 
5. Előterjesztés a gyermek és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2010. évi térítési 
díjának megállapításáról 
6. Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadásáról 
7. Előterjesztés Rétság Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet és a 
településszerkezeti terv módosítása 
8. Előterjesztés Rétság Város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló kérelmek  
9. Előterjesztés Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2006 
(XII.29.) rendelet Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 5. számú melléklete 
módosításáról 
10. Előterjesztés a települési lakossági hulladékbegyűjtés szállítási díj módosításáról  
11. Nyilatkozat egységes hulladék begyűjtési és szállítási rendszerben történő részvételről  
12. Tájékoztató az Általános Iskola Tolmácsi Tagintézménye 2008/2009. tanévi költségvetési 
gazdálkodásról 
13. Előterjesztés a „Neogradiensis a határ másik oldalán - információs és propagációs bulletin 
az Eurórégió területéről” kezdeményezéshez történő csatlakozásról  
14. Előterjesztés az Extrém Légisport Egyesület kérelméről hangár bérletéhez  
15. Előterjesztés Napközis konyha eszközbeszerzése ügyében 
16. Előterjesztés Ságok II. Találkozójának előkészületeihez  
17. Előterjesztés Rétság 05/18 és 14 hrsz-ú területeket érintő telki szolgalmi jog alapítása 
18. Előterjesztés képviselő-testületi döntést igénylő egyedi felajánlásról  
19. Beszámoló és előterjesztés a konyhai élelmiszer-közbeszerzési eljárásról  
20. Előerjesztés Németh Regina utazási költségeihez való hozzájárulásról  
21. Előerjesztés Néptánc-pedagógus foglalkoztatásáról 
22. Als 96’ Kft. opciós jog érvényesítése 
23. Képviselői felajánlás 
24. Katolikus Egyház kérelme 
25. Egyebek: 
 

Zárt ülés 
 

26. Előterjesztés az aljegyzői munkakörre érkezett pályázatok elbírálására  



Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a megtárgyalásra javasolt napirendekkel egyetért, az 
kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat igen szavazattal és egy tartózkodással a testület elfogadta a napirendi 
pontokat. 
 
NAPIRENDEK:  
 
1. Előterjesztés az építményadóról szóló 20/2003. (XII.31.) rendelet módosításáról  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném elmondani, hogy miután határozatban elfogadta ezt 
már a testület, ezért kérem, hogy fogadjuk el ezt rendeletben is. 
Jávorka János elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendeket. 5 fővel voltunk 
jelen, így határozatképtelenek voltunk. A napirendek nagy részéről csak vélemények 
hangzottak el. Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy erre való tekintettel mondják 
el az adott napirendekről a véleményüket, javaslatokat és határozataikat, hogy érdemi döntést 
tudjunk hozni az ügyben. 
Dr. Tóth Mária képviselő Asszony véleményében elmondta és kérte a jegyző Úr 
törvényességi észrevételét is, hogy szerinte jogsértő ennek a napirendi pontnak a tárgyalása, 
mivel ellentétes az SzMSz-el. 
Erre a jegyző Úr válaszolt. 
Kérném Én is a jegyző Úr állásfoglalását ez ügyben. Ugyanez az észrevétel hangzott el a 
következő napirend kapcsán is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem tartottam szükségesnek a két ülés közt eltelt idő 
rövidsége miatt a rendkívüli ülés összehívását ez ügyben. 
Fejes Zsolt jegyző: Valóban így van. Az SzMSz tartalmazza a határidőket. A múltkori ülésen 
a polgármester Úr bejelentette ez ügyben a szándékát az újratárgyalásról. 
Annyiból nem jogsértő, mert nem írnak határidő mulasztásról. 
Jávorka János elnök: Dr. Tóth Mária képviselő Asszony és Én is kifogásoltam, hogy a 
képviselők nem az SzMSz szerint kapják meg a testületi ülés anyagait. 
Ehhez a napirendi ponthoz sem ment ki előterjesztés a képviselőknek. 
A bizottság nem tudott érdemi döntést hozni az ügyben. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy milyen szankcióra gondolt a 
jegyző Úr ebben az ügyben? 
Fejes Zsolt jegyző: Nem tartalmaz arra rendelkezést az SzMSz, hogy jogvesztő-e, ha 15 
napon túl tárgyaljuk újra. 
Dr. Tóth Mária képviselő: A 3 és a 15 napot be kell tartani szerintem. 
Fejes Zsolt jegyző: Ha törvénysértő, akkor az Államigazgatási Hivatal javaslattal fog élni és 
akkor a döntést semmisnek kell tekinteni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki az építményadóról szóló rendelettervezettel egyetért az 
kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, két ellene szavazattal és egy tartózkodó szavazat 
mellett a testület nem fogadta el a rendelettervezetet. 
 
 
2. Előterjesztés az iparűzési adóról szóló 22/2003. (XII.31.) rendelet módosításáról 
 
Jávorka János elnök: Dr. Tóth Mária képviselő Asszonynak ugyan az volt a kifogása, mint 
az előző napirendnél. 
Ennél a napirendnél is határozatképtelen volt a bizottság, mivel csak négy fő volt jelen és 
ugyanatózok az aggályok merültek fel, mint az előző napirend kapcsán. 



Fodor László képviselő: Az önkormányzatnak szüksége van erre a pénzre. Az Ipari Parknak 
ez nem jelent akkora gondot.  
Nem fogom ezt megszavazni, akárhányszor is kerül vissza a testület elé. 
Mezőfi Zoltán polgármester:  Ez az a kérdés, amelyben mindenkinek igaza van. 
Nem fog senkinek megfelelni egyik javaslatsem. Én támogatni fogom a javaslatot és a 
rendelet tervezetet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a rendelettervezettel egyetért az kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, két ellene szavazattal és egy tartózkodó szavazat 
mellett a testület nem fogadta el a rendelettervezetet. 
 
 
3. Előterjesztés a 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről 
 
Jávorka János elnök: A bizottság elnökeként ismertettem, hogy az előző ülésen kifogáolt 
hibkat kettő kivételével kijevították: - a szöveges részben az első oldlon ”Kommunális adó” 
szerepelt, 
- A táblázatban a 426-os főszám alatt az OEP-től átvett pénzeszkö nem 40 millió, henem kb. 
20 milló Ft körül van. 
Kértem a jegyző Urat, hogy ezek kerüljenek kijavtásra. 
Dr. Tóth Mária képviselő Asszny kifogásolta, hogy a pénzügyi csoportvezető 
betegállományban van és nincs ott a apirend tárgyalásánál. 
A jelen lévő 4 fő bizottsági tag javasolta, hogy a atestület fogadja el a javított előterjestést 
Fejes Zsolt jegyző: A javításokat elvégeztük, gépelési hiba történt. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Ez nem gépelési hiba. 
Gál Gábor képviselő: Egyetértek, ez nem gépelési hiba. A pénzügyi csoportvezető nélkül 
nem lehet ezt a napirendet megtárgyalni. Hiába kérdeznénk bármit ezzel kapcsolatban, nem 
kapnánk rá választ. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki az előterjesztés elfogadásával egyetért, az kérem szépen, 
hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat igen és egy tartózkodó szavazat mellett a képviselő-testület elfogadta 
az előterjesztést. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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h a t á r o z a t a 
 

A 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről 
 

A képviselő-testület: A 2009. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről készült 
tájékoztatót megtárgyalta, az elfogadja. 
Egyúttal megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az 
intézmények folyamatos működtetése, a pénzügyi egyensúly csak 
folyószámlahitel igénybevételével volt biztosítható. 

Felelősök: Mezőfi Zoltán polgármester  
 
Határidő: Azonnal. 
 
 
 



4. Előterjesztés a 2010. évi víz- és csatorna szolgáltatási díj megállapításához 
 
Jávorka János elnök: Véleményemben elmondtam, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű 
társulásában tulajdonosok vagyunk. 
A  korábbi években minden ilyen előterjesztésnél mellékelve volt a Vízmű által készített 
háttéranyag, amely tartamazta a Vízmű főbb bevételeit és kiadási tételeit – mennyit fordítottak 
a rendszer működtetésére, illetve fenntartására. 
Összehasonlítások voltak a díjfizetési kategóriák között településekre vonatkoztatva. Ez 
érthetőbbé tette  volna az előterjesztést. 
Az eléőterjestésben hiányoztak az adatok, mivel a táblázatban a méretek nincsenek 
feltüntetve. 
A rendelettervezetből ki kell venni a 2009. értékeket, a méreteket pontosan be kell írni. 
A rendelettervezetben a 17/2006. (XII. 29.) számot helyesen kell leírni, mert ez valószínű, 
hogy csak elírás, mert a Képviselő-testületnek 2008-ban is volt ilyen rendeletmódosítása. 
A bizottságból 2 fő támogatta a javított rendelettervezet elfogadását, 2 fő tartózkodott, így a 
bizottság döntési javaslatot nem hozott. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal és a rendelettervezettel egyetért, az 
kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat igen és egy tartózkodó szavazat mellett a képviselő-testület elfogadta 
a határozati javaslatot és a rendelettervezetet. 
 
 
5. Előterjesztés a gyermek és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2010. évi 
térítési díjának megállapításáról 
 
Dr. Tóth Mária elnök: A Szociális Bizottság megtárgyalta a napirendet és egyhangúlag 
javasolja elfogadni azt. 
A bizottsági ülésen elhangzott egy észrevétel a nyugdíjminimummal kapcsolatban, ami nem 
lett kijavítva. 
Jávorka János elnök: A Pénzügyi bizottság is javasolja elfogadni a napirendet. 
Arra kell törekedni, hogy minél többen vegyék igénybe az étkeztetést, mert akkor nyereséges 
lesz a számunkra. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a rendelettervezettel egyetért, az kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a képviselő-testület megalkotta a gyermek 
és szociális étkeztetés, valamint szociális ellátás 2010. évi térítési díjának megállapításáról 
szóló rendeletét. 
 
 
6. Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. évi munkatervének elfogadásáról 
 
Jávorka János elnök: A Pénzügyi bizottság elnökeként ismertettem észrevételeimet, 
javaslataimat: 
- sehol nem szerepel az anyagba a Járóbeteg Ellátó Központ helyzete. Javaslom, hogy mivel 
folyik az építkezés a polgármester Úr és Non-profit Kft. ügyvezetője minden hónapban 
nyújtson be tájékoztatót a testület felé. 
- Májusban szerepeljen a Non-profit Kft. pénzügyi mérlegének elfogadása, mint tulajdonosok 
részéről. 
- Februárban szerepeljen az Általános Iskola igazgatópályázatának kiírása. 



- A 2010. évi költségvetés megvitatására a januárt túl korainak tartom, mert nem fog addig 
elkészülni normálisan a költségvetés. Legyen inkább február-március. 
- Az Általános Iskola vezetésének beszámoltatása elég lenne egyszer. Szerepel augusztusban 
és szeptemberben is. 
Gál Gábor képviselő Úr javasolta, hogy a költségvetés elfogadásával szinkronba kell hozni a 
Sportegyesületek és a Nyugdíjas klubok támogatási előterjesztéseit is. Korainak tartja 
januárban a Pro-Urbe Díszpolgári cím és a Vállalkozók a Városért elismerés 
adományozásának tárgyalását. Februárban alkalmasabb lenne. 
- Januárban kerüljön be a testület korábbi elfogadott döntése az önkormányzati média 
helyzetével kapcsolatban. 
A bizottság tagjai egyetértettek a javasolt módosításokkal és javasolja a testületnek 
kiegészítésekkel elfogadni a munkatervet. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A módosítások megtörténtek. 
Gál Gábor képviselő: Javaslom, hogy az előterjesztőket javítsák ki, mert egyes 
napirendeknél az intézményvezető nem lehet előterjesztő, abban az esetben a jegyző Úrnak 
kell szerepelni előterjesztőként. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Nem nyújtottam be javaslatot, de szerintem, nem kellene minden 
évben ugyanazokat megtárgyalni. Én nem fogom megszavazni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Minden munkatervnek az elfogadásából vita van. 
 Ki lett küldve véleményezésre, bárki beadhatott volna csökkentésre javaslatot. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Nincs mit csökkenteni azon, ami nincs. 
Fodor László képviselő: Ki lett küldve időben az anyag és Én sem adtam be javaslatot, pedig 
kellett volna. 
Fejes Zsolt jegyző: Csak az eddigi példát követtem. 
Egyetértek Gál Gábor képviselő Úrral is és kijavítom a hibákat. 
Minden eddiginél jobban kidolgozott az anyag. Nem értem, hogy miért nem jó így? 
Gál Gábor képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott vélemények alapján mondtam a 
javaslatomat, ne az intézményvezető által elmondott dolgok legyenek előterjesztve. 
Fejes Zsolt jegyző: Külön véleményt fogok írni az előterjesztésekhez. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a 2010. évi munkaterv elfogadásával egyetért, az kérem 
szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat igen és egy tartózkodó szavazat mellett a képviselő-testület elfogadta 
a 2010. évi munkatervet. 
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A Képviselő-testület 2010. évi munkaterve 
 
A képviselő-testület: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 2010. évi 

Munkatervét elfogadja. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Határidő: Azonnal 
 
 
 



7. Előterjesztés Rétság Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet és a 
településszerkezeti terv módosítása 
 
Jávorka János elnök: Farkas Eszter az építési csoport ügyintézője részletes szakmai 
kiegészítést tett az előterjesztéssel kapcsolatban, melynek az volt a lényege, hogy a CBA 
építésével kapcsolatban módosítási kérelemmel éltek, valamint a Római Katolikus Plébánia 
területére is kérték a rendezési terv módosítását, melyet a képviselő-testület elfogadott. 
Ezeket a tervező a közben változó örökségvédelmi és régészeti jogszabályokkal kiegészítette 
és elkészítette. 
Farkas Eszter, mint szakember javasolja a testületnek elfogadásra. A jelenlévő bizottsági 
tagok egyetértettek a szakvéleményével és a rendelettervezettel. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal és a rendelettervezettel egyetért az 
kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy a testület hét egyöntetű igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot, 
valamint Rétság Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét megalkotta.  
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Rétság Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet és a településszerkezeti terv 
módosítása 

 
A képviselő-testület: Megtárgyalta a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 

előterjesztést, azt támogatja. 
 
Rétság Város településrendezési terve szerkezeti tervének módosítását 
és műszaki leírását a Nógrádterv Magas-és Mélyépítési Tervező Kft. 
által elkészített 3/2009. munkaszámú dokumentáció szerint jóváhagyja. 
 
A módosított szerkezeti tervet és műszaki leírását a Helyi Építési 
Szabályzatról szóló 13/2003. (VI.30.) önkormányzati rendeletet 
módosító 16/2009. (XII.18.) számú rendelet hatálybalépésének napjától 
kell alkalmazni. 
 

 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző  

 
Határidő: Szöveg szerint 

 
 
 
8. Előterjesztés Rétság Város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló 
kérelmek  
 
Jávorka János elnök: Farkas Eszter az építési csoport ügyintézője részletes szakmai 
kiegészítést tett az előterjesztésben szereplő mind a kettő kérelemmel kapcsolatban. 
1, Rasmann Miklós Úr a CBA építtetője és tulajdonosa jelezte, hogy a tulajdonuk melletti 
telek tulajdonosával előzetesen megállapodtak vásárlás ügyében. Más szomszédos telkek után 



is érdeklődtek. Ezáltal a beruházás céljára felhasználni kívánt terület gépjárművel a Kossuth 
utca felől is megközelíthető lesz. 
Kérik, hogy a majd megvásárolt ingatlant a beruházás előtt egy hrsz alá összevonhassák. 
Az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy a kérelmező CBA által célzott 70 %-os 
beépítettséget magasnak ítéli meg. Bruttó 5150 m² beépítést tenne lehetővé. 
A balassagyarmati TESCO áruház vásárlótere 3000 m². 
A parkoló kialakítását saját területen kell megoldani és zöld felületet is biztosítani kell. Ide 
egy játszótér is volt ígérve. 
A bejárás saját tulajdonon keresztül a Kossuth útról biztosítható. 
Az ügyintéző véleményében kifejtette, hogy többször kérték a pontosítást de a CBA 
kivitelezői nem jelentkeztek. 
Aggályosnak ítélte meg a 70 %-os beépíthetőséget. 
Azt javaslom a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy kérjük meg a CBA tájékoztassák az 
önkormányzatot, hogy tulajdonképpen milyen területű áruházat kívánnak építeni. 
Láttunk kb. 1 évvel ezelőtt egy látványtervet, de úgy tűnik, hogy már más van helyette. 
El kell dönteniük, hogy mit szeretnének, mert nem lehet a rendezési tervet havonta 
módosítani. 
2, Pusztaszántó-Szondi Szövetkezet 
Itt is kérelem érkezett a rendezési terv módosítására. 
A Spektíva - Kovács kúria között mintegy 60 db lakóház építésére alkalmas telkeket szeretne 
létesíteni saját tulajdonában lévő területen, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő 
területen. 
Az előterjesztés tartalmazza a város közigazgatási területén lehetséges telkek kialakítását: 
- Szőlő út     6db 
- Pusztaszántó – Csuhaj Ernő  65 db 
- ALS’ 96. Kft.    20 db 
- Gyakorlótér 34 ha    65 db  
- Radnóti út     12 db 
Ez a kérelem újabb 60 telek kialakítását irányozza elő. 
Többször kritikaként fogalmaztam meg, hogy sajnos az önkormányzat jelenleg sem 
rendelkezik, sem hosszú távú, sem középtávú „Településfejlesztési koncepcióval”. 
Az előterjesztés utal e koncepcióra is. 
Most élesen jelentkezik, hogy nem rendelkezünk ilyennel és csak ötletek alapján dolgozunk. 
Véleményem szerint el kell dönteni, hogy Rétság központi területét kívánjuk fejleszteni, vagy 
Pusztaszántót. 
Azok az elfogadott és a településrendezési tervben már elfogadott telekalakítási lehetőséges 
szerintem már elégségesek. Számtalan problémát vet föl ez a kérelem, mellyel én elvileg sem 
értek egyet. 
Véleményem szerint konkréten Rétságban kellene gondolkodni a 34 ha irányában kellene az 
energiát kifejteni, mivel a feltételek ebben a  legalkalmasabbak. 
A Szondi Szövetkezet elképzelése a pénzről és üzletről szól, nem pedig Rétság fejlesztéséről. 
A bizottság nem tudott döntést hozni ebben az ügyben. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönjük. 
Aki a határozati javaslatok közül az „1” verzió „a” pontjával egyetért, az kérem szépen, hogy 
most szavazzon! 
Megállapítom, hogy egy igen és hat tartózkodó szavazat mellett a testület nem fogadta el a 
javaslatot. 
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Rétság Város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló kérelmek  
 
A képviselő-testület: A településrendezési terv módosítására irányuló kérelmeket 

megtárgyalta, 
 „A 281, 282/1 és 282/5 hrsz-ú ingatlanok kereskedelmi célú 

felhasználásával, az építési övezet módosításával, a Vt1 építési 
övezet határának megváltoztatásával, ezzel összefüggésben a 
településrendezési terv módosításával egyetért” 
a  h a t á r o z a t i  j a v a s l a t o t  e l u t a s í t j a .   
  

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslatok közül az „1” verzió „b” pontjával 
egyetért, az kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét tartózkodó szavazat mellett a testület nem fogadta el a javaslatot. 
 

 
Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

247/2009. (XII.17.) Kt. 
h a t á r o z a t a 

 
Rétság Város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló kérelmek  

 
A képviselő-testület: A településrendezési terv módosítására irányuló kérelmeket 

megtárgyalta,  
  
 „A Vt1 – településközponti vegyes övezet határát a Kossuth és 

Köztársaság utcák által meghatározott tömbre ki kell terjeszteni. 
A területen a Helyi Építési Szabályzat telekalakításra vonatkozó 
jelenlegi előírásait meg kell tartani (telket csak összevonni lehet, 
megosztani nem), továbbá közterületi kapcsolattal nem 
rendelkező telkeken meglévő épületet bővíteni, új épületet 
építeni nem lehet.”  
h a t á r o z a t i  j a v a s l a t o t  e l u t a s í t j a .  
  

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslatok közül az „1” verzió „c” pontjával 
egyetért, az kérem szépen, hogy most szavazzon! 



Megállapítom, hogy három ellene és négy tartózkodó szavazat mellett a testület nem fogadta 
el a javaslatot. 
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Rétság Város településrendezési eszközeinek módosítására irányuló kérelmek  
 
A képviselő-testület: A településrendezési terv módosítására irányuló kérelmeket 

megtárgyalta, 
 „Rétság, Pusztaszántó településrészen a 905, 904/7, 904/13, 

904/11 hrsz-ú területek lakóövezetként való felhasználását 
elviekben támogatja, a telekalakítási és a beépítési lehetőségeket 
ezzel kapcsolatosan meg kell vizsgálni”.  
h a t á r o z a t i  j a v a s l a t o t  e l u t a s í t j a .   
  

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
 
 
9. Előterjesztés Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2006 
(XII.29.) rendelet Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 5. számú melléklete 
módosításáról 
 
Jávorka János elnök: A bizottság elnökeként az volt a véleményem a hivatal létszámát 
illetően, hogy az építésügy ügyintéző kb. 2 éve plusz egy fővel növekedett, de nem lett 
átvezetve a rendeletben. 
Van egy testületi határozat, hogy az aljegyzői státusz a hivatal meglévő létszámkeretének 
terhére kell megoldani. Ebben eddig semmilyen javaslat nem hangzott el. 
A műszaki csoport „megszüntetése” úgy tűnik, hogy megoldódik magától is. 
A tervezett előterjesztés szerint a növekedés az eljegyzői helyet illetően már plusz kiadással 
fog járni. 
A testület csak a létszámot tudja meghatározni. 
Ott van az adóügy is, ott véleményem szerint sok a két fő. 
Szükség lesz egy autóbuszvetőre is. 
Erre valamilyen megoldást kell találni. 
A bizottság nem hozott döntést ebben az ügyben. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az lenne a javaslatom, hogy az adósoknál az egyik létszám 
terhére nem nevez ki senkit a testület. 
Az aljegyző hely betöltése viszont kötelező. 
A buszvezető valóban szükséges, de ez óriási gondot is okoz egyben. 
Majnik László képviselő: Többször megfogadtam, hogy létszámkérdésekben csak akkor 
foglalok állást, ha látom a feladatkört is, de ez most kivételt jelent. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Számomra a pénzügyi csoport nem egészen világos. 
Nem értem a 0,5 főt. Akkor, ha valaki tartósan távol van az még nem jelent 
létszámcsökkentést. 
Fejes Zsolt jegyző: A polgármester Úr javaslata nagy gondot okozna, mert így is 
létszámhiánnyal küzdünk.  



A jelenlegi státuszból nem lehet senkit kinevezni aljegyzőnek. 
Gál Gábor képviselő: A hivatalon belül át kellene nézni a munkaköri leírásokat is. A jegyző 
Úrtól elvárjuk a korszerű hivatal létrehozását. Ez úgy látszik, hogy várat magára. 
 Fodor László képviselő: A munkát segíteni kell és nem csak vádaskodni és lejáratni 
magunkat. 
Az aljegyzői státuszról dönteni kell. Három fő elment nyugdíjba, még mindig két helyet 
nyerünk. 
Ebben dönteni kell. 
Gál Gábor képviselő: Akkor mi lesz az előző döntéssel? 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem növekszik a létszám. 
Majnik László képviselő: Nem kell létrehozni az aljegyzői státuszt, mert az már megvan. 
Most arról kell döntenünk, hogy az adóban a távollevő helyet nem töltjük be és alkalmazunk e 
buszsofőrt vagy sem. 
Gál Gábor képviselő: Ennél a napirendi pontnál tartózkodni fogok. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Senki nem mondta, hogy nem kell buszsofőrt felvenni. 
Már korábban is elmondtam, hogy az adóban nem kell a két fő. A tévesen besorolt 
dolgozónak is már korábban korrigálni kellett volna a besorolását. Hogyan fogjuk ezt a plusz 
kifizetett bért majd visszakapni? 
Ennél a napirendnél Én is tartózkodni fogok. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezek után már nem kell az aljegyzői kérdést tárgyalni. 
Jávorka János képviselő: Betegállomány alatt nem lehet senkit elküldeni. 
Az aljegyzőre és a buszsofőrre létrehozunk egy helyet és az adóban lévő létszámot nem 
töltheti be a hivatal. 
dr Katona Ernő alpolgármester: Az aljegyzői státusz eddig is megvolt, az más kérdés, hogy 
két státuszt látott el egy ember. 
Egyedül arról kell szavazni, hogy felvesszük e a buszsofőrt. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérek mindenkit, hogy felelősségteljes döntést hozzon. 
dr Katona Ernő alpolgármester: Az lenne a módosító javaslatom, hogy csak a buszsofőrt 
szavaztassuk meg, mert aljegyzői státusz van. 
Fejes Zsolt jegyző: Kérem, hogy fogadják el a rendeletet, mert ez a működést veszélyezteti. 
A polgármester Úr javaslatával nem értek egyet, de el tudom fogadni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor aki egyetért a következő javaslattal, mely szerint a 
Polgármesteri Hivatalban nyugállományba vonulás miatt megüresedett 2 álláshely terhére 1 fő 
aljegyzőt kinevez és 1 fő autóbusz vezető kinevezéséhez hozzájárul, az kérem szépen, hogy 
most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
249/2009. (XII.17.) Kt. 

h a t á r o z a t a 
 

A nyugállományba vonulás miatt megüresedett álláshelyekről 
 

A képviselő-testület: A Polgármesteri Hivatalban nyugállományba vonulás miatt 
megüresedett 2 álláshely terhére 1 fő aljegyzőt kinevez és 1 fő autóbusz 
vezető kinevezéséhez hozzájárul. 

  
Határidő: 30 nap és folyamatos 
 
Felelősök: Fejes Zsolt jegyző 



Mezőfi Zoltán polgármester: Aki az előtejestéssel egyetért, az kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, négy igen és három tartózkodó szavazattal a testület nem fogadta el az 
előterjesztést. 
 

10. Előterjesztés a települési lakossági hulladékbegyűjtés szállítási díj módosításáról  
 
Jávorka János elnök: A napirend megtárgyalásánál jelen volt Hegedűs Ferenc képviselő Úr 
is, így 5 fő vett részt a bizottságban, valamint Rozgonyi József Úr is az URÁNUSZ Kft. 
tulajdonosa is. 
Rozgonyi Úr nem kívánt kiegészítést tenni az előterjesztésben szereplőkhöz. 
Hegedűs Ferenc képviselő Úr véleményében elmondta, hogy a testület elmulasztotta a számla 
rendezését és az URÁNUSZ Kft. nem kér többet csak azt a kifizetést, amit a hulladékszállítás 
jelentett. 
El kellett szállítani a két konténert, amit felszámoltunk, mivel nagyon sok szemetet hordtak 
oda illetéktelenek, kívülállók. 
Borsosberénybe a hulladéklerakó bezárását követően már nem szállíthattuk a szemetet, ezért 
Salgótarjánba kellett vinni és ennek a szállításnak az árát ki kell fizetni a Kft. felé. 
Dr. Tóth Mária képviselő Asszony elmondta, hogy Ő a maga részéről nem támogatja az 
előterjesztésben szereplő összeg kifizetését, ezért a szavazásnál tartózkodni fog. 
A bizottság három igen és tartózkodó szavazattal javasolja a testületnek az előterjesztés 
elfogadását. 
A bizottság elnökeként Én is tartózkodtam a szavazásnál. 
Az önkormányzat 160/2003. számon szerződést kötött az URÁNUSZ Kft-vel a hulladék 
elszállítására. Ez a szerződés valószínűleg évente került megújításra, így 2009-ben is. (2009. 
február 10.) 
Ez a szerződés jelenleg is érvényben van. 
2009. július 1-től a hulladékot már nem lehetett a borsosberényi tárolóba vinni. 
Az önkormányzat ajánlatokat kért be hulladék befogadásával kapcsolatban, melyre három 
ajánlat érkezett. Ebből a salgótarjáni ajánlat volt a legkedvezőbb. 
Ezek az ajánlatok szerepeltek a 2009. augusztus 19-én keletkezett előterjesztésben is és a 
határozattervezetben. 
Ezt fogadta el a képviselő-testület augusztusban. 
Ez alapján készült szerződéskötés a VGÜ salgótarjáni Kft-vel 31-92-1/2009. számon. 
A jegyző Úr tájékoztatása szerint az URÁNUSZ Kft. 2009. július hónapban egy 
szerződéstervezettel kereste fel az önkormányzatot, amely 2009. július 15-től december 31-ig 
vállalt begyűjtési és szállítási díjat 153 Ft/lakás/hét/120 l kuka +ÁFA értékben. 
Ez a szerződés nem került a képviselő-testület elé, mivel a jegyző Úr tájékoztatta az 
URÁNUSZ Kft. tulajdonosát, hogy ebben az esetben az önkormányzatnak közbeszerzési 
eljárást kell indítania, amelynek az eredményét megjósolni nem lehet előre. 
Ezért az URÁNUSZ Kft. ettől a szerződéstől visszalépett. Ezért ez a szerződés nincs is aláírva 
az önkormányzat részéről. 
A mai ülésre került elénk újra egy előterjesztés, amely visszamenőleg 2009. júliustól 
1 812 151 Ft összeget kíván érvényesíteni. 
Nem vitatom, hogy a szállítás egy vagy két kocsival többe került a vállalkozónak, de az 
érvényes szerződésben nincsenek ilyen összegek és tételek. 
Amire Ők hivatkoznak az egy levél, amelyben kalkulációk vannak leírva. Ez nem határozat és 
nem szerződés, ezért Én magam tartózkodni fogok a szavazáskor. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezzel kapcsolatban kinek van kérdése? 



Gál Gábor képviselő: Kaptak meghívót az érintettek a testületi ülésre? 
Fejes Zsolt jegyző: A bizottsági ülésre kaptak, akkor ott azt mondták, hogy itt lesznek a 
testületi ülésen is. 
dr Katona Ernő alpolgármester: Van erről a plusz költségről valamilyen kimutatás? 
Fejes Zsolt jegyző: Mérlegjegyek vannak róla. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Előttem ez az egész ügy tisztázatlan. Az előterjesztés utal az 
eljárás tisztaságára, és ezért nem fogom megszavazni. 
Fejes Zsolt jegyző: Ténylegesen felmerült költségről van szó. Ezért célszerű lenne elfogadni. 
dr Katona Ernő alpolgármester: Jogos a követelés, ez előre nem volt látható. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom, hogy a testület döntsön erről januárban. 
dr Katona Ernő alpolgármester: Nekem az a véleményem, hogy el kell fogadni. 
Fodor László képviselő: Ebben nem az önkormányzat hibázott és ezért Én nem tudom ezt 
elfogadni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem szépen, hogy 
most szavazzon! 
Megállapítom, hogy két igen szavazattal és öt tartózkodó szavazat mellett a testület nem 
fogadta el a határozati javaslatot. 

 
Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

250/2009. (XII.17.) Kt. 
h a t á r o z a t a 

 
A települési lakossági hulladékbegyűjtés szállítási díj módosításáról 

 
A képviselő-testület: A települési lakossági hulladékbegyűjtés szállítási díj módosításáról 

szóló előterjesztést megvitatta. A „Az Uránusz Öko Kft. kérelmét 
megvizsgálta, azt elfogadta, hozzájárul, hogy a „Zöld-híd” program 
beindításáig terjedő átmeneti időszakra, a szolgáltatási díj 153 Ft + Áfa 
/hét /ingatlan összegre módosuljon, visszamenőleg 2009. július 16-i 
hatállyal.  
Utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendeletben a tárgyévre vonatkozó előirányzatot 1.812.151,- Ft-ra 
megemelje. 
Megbízza a polgármestert, hogy a szállítási díj módosításról szóló 
megállapodást az önkormányzat nevében aláírja.”  
h a t á r o z a t  t e r v e z e t e t  e l u t a s í t j a  
. 

  
Határidő: Azonnal és folyamatos 
 
Felelősök: Fejes Zsolt jegyző 
 
 
11. Nyilatkozat egységes hulladék begyűjtési és szállítási rendszerben történő 
részvételről  
 
Jávorka János elnök: Több éve vagyunk tagjai ennek a kezdeményezésnek. A bizottság 
javac.c,c,cv,,solja, hogy maradjunk továbbra is tagok. 



Mezőfi Zoltán polgármester: Nem olyan könnyű ez a döntés. Vagy vállaljuk a közös 
közbeszerzési eljárás lefolytatását és akkor valószínűleg, hogy a többszörösére fog emelkedni 
a kiadás. Vagy visszalépünk, és akkor veszni hagyjuk a jelentős tagdíjbefizetésünket. 
dr Katona Ernő alpolgármester: Ha mi folytatjuk le a közbeszerzési eljárást, akkor vannak 
e valamilyen kikötések, hogy minek kell megfelelnünk. 
Jávorka János képviselő: ez benne van az előterjesztésben. 
Majnik László képviselő: Az a véleményem, hogy nagyban lehet, hogy olcsóbban meg 
tudjuk úszni a dolgot. Ezért Én inkább a közös közbeszerzést támogatom. 
Fodor László képviselő: A vízdíjjal is ez a helyezte, bele vagyunk kényszerítve bizonyos 
dolgokba. Sok szempontot figyelembe kel venni. 
Majnik László képviselő: kockázatos külön pályázni. Bármelyik megoldást válasszuk, 
kiszolgáltatottak leszünk akkor is. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki  a határozati javasatok közül az „A” változattal egyetért az 
kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy a testület hét egyöntetű igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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h a t á r o z a t a 
 

Nyilatkozat egységes hulladék begyűjtési és szállítás rendszerben történő részvételről 
 
A képviselő-testület: Rétság Város Önkormányzata, a települési szilárd hulladékok 

begyűjtésére és szállítására (beleértve szükség szerint a hulladék 
átrakást is) az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulással 
(továbbiakban: önkormányzati társulás) közösen, egységes elvek alapján 
kíván közszolgáltatót kiválasztani a vonatkozó közbeszerzési szabályok 
és egyéb hatályos jogszabályok szerint. 
Önkormányzatunk a szükséges eljárások előkészítésével, 
lebonyolításával az önkormányzati társulást bízza meg úgy, hogy az új 
közszolgáltató 2010. április 30-tól a szolgáltatás ellátására készen álljon.
A szolgáltatás megszervezéséhez a személyes adatok védelmének és 
adatkezelési szabályoknak megfelelően a közszolgáltatás számlázásának 
megszervezéséhez szükséges első adatbázist az önkormányzat a 
kiválasztásra kerülő közszolgáltatónak és az önkormányzati társulásnak 
átadja. 

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: Azonnal 
 
 
12. Tájékoztató az Általános Iskola Tolmácsi Tagintézménye 2008/2009. tanévi 
költségvetési gazdálkodásról 
 
Jávorka János elnök: A bizottsági ülésen kaptunk egy táblázatot kiegészítésként, mely 
szerint:  
Bevétel:  8 307 724 Ft 
Kiadás:  7 456 313 Ft 
Egyenleg:     851 411 Ft. 



E szerint a kimutatás szerint a tagintézmény nyereséges. 
A bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását. 
Gál Gábor képviselő: Az előterjesztést nem lehet áttekinteni, nem oszlanak meg benne 
bizonyos tételek. 
Ki szolgáltatta az adatokat ehhez? 
Fejes Zsolt jegyző: A pénzügyi csoportvezető szolgáltatta az adatokat az előterjesztéshez. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, aki a tájékoztató elfogadásával 
egyetért, az kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat igen szavazattal és egy tartózkodó szavazat mellett a testület 
elfogadta a tájékoztatót. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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h a t á r o z a t a 
 

Tájékoztató az Általános Iskola Tolmácsi Tagintézménye 2008/2009. tanévi költségvetési 
gazdálkodásról  

 
A képviselő-testület: Az Általános Iskola Tolmácsi Tagintézménye 2008/2009. tanévi 

költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt 
elfogadta.  

 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 

 
Határidő:                   Azonnal 
 
 
13. Előterjesztés a „Neogradiensis a határ másik oldalán - információs és propagációs 
bulletin az Eurórégió területéről” kezdeményezéshez történő csatlakozásról  
 
Jávorka János elnök: Ezt a naprendet a MOS bizottsággal összevontan tárgyaltuk. 
Mindkét bizottság azt javasolja a testületnek, hogy kérjenek részletesebb tájékoztatót erről a 
kezdeményezésről, mert ez a mostani több ellentmondást is tartalmaz. 
Fodor László képviselő: Bele kellene foglalni, hogy hajlandóak vagyunk együttműködni, de 
ne fizetünk semmilyen kártérítést sem a részükre. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az elvi támogatást javaslom, de nem biztos, hogy a szlovák 
nyelvű szerződést alá kellene írni. 
Majnik László képviselő: A javaslat és az elképzelés jó, de nem beszélhetünk semmilyen 
kártérítésről. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a következő javaslattal egyetért, mely szerint a testület 
elviekben támogatja a kezdeményezést, de nem vállal semmilyen kártérítési kötelezettséget és 
a szerződésről hiteles fordítást kér, az kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igennel a testület elfogadta a javaslatot. 
 



Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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h a t á r o z a t a 
 

A „Neogradiensis a határ másik oldalán - információs és propagációs bulletin az 
Eurórégió területéről” kezdeményezéshez történő csatlakozásról 

 
A képviselő-testület: 1. A „Neogradiensis a határ másik oldalán - információs és propagációs 

bulletin az Eurórégió területéről” kezdeményezéshez történő 
csatlakozásról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt elviekben 
támogatja. 
2. A kártérítési kötelezettség nem értelmezhető, azt nem vállalja. 
3. A szerződés szövegéről aláírás előtt hiteles fordítás szükséges.  

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Határidő:                   Azonnal 
 
 
14. Előterjesztés az Extrém Légisport Egyesület kérelméről hangár bérletéhez  
 
Jávorka János elnök: Többször került már a testület elé ez a téma. 
A bizottsági ülésen Hegedűs Ferenc képviselő Úr elmondta, hogy határozott időre adja oda a 
testület az egyesületnek a területet. Ő akár ingyen is a rendelkezésükre bocsátaná, csak tartsák 
rendbe a területet. 
Dr. Tóth Mária képviselő Asszony javaslata és véleménye az volt, hogy határozatlan időre 
javasolja mindenképpen és az 5000 Ft bérleti díjat továbbra is kevesli. Több véleményt is 
hallott, mely szerit ez igen kevés összeg. 
Felhívta a figyelmet, hogy nem lenne jó ezt követően, mivel Ő is támogatja a javaslatot, ha a 
laktanya területét mások részére is hasonló módon rendezné a testület. 
A bizottság elnökeként a véleményem az volt, hogy az önkormányzatnak van erre 
vonatkozóan érvényben lévő rendelete. 
Az önkormányzatnak jelentős összegébe került ennek a területnek a megvásárlása. 
Pályáztatási rendszerbe kellene érvényesülni ebben a helyzetben, lehet rendkívüli helyzet is, 
de ebből nem szabad gyakorlatot csinálni. 
A bizottság javasolja a testületnek elfogadni. 
Gál Gábor képviselő: A felmondási idő hiányzik a megkapott szerződésből. Javaslom, hogy 
legyen a felmondási idő 30 nap. 
Mezőfi Zoltán polgármester: A felmondási idő 3 hónap. 
Aki a határozati javaslattal és a kiegészítésekkel egyetért az kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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h a t á r o z a t a 
 

Extrém Légisport Egyesület kérelméről hangár bérletéhez 
 
A képviselő-testület: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 



Extrém Légisport Egyesület volt laktanya területén 02/4 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú terület telephelyrész bérletére vonatkozó 
szerződést, azzal egyetért. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 
Határidő: Azonnal 
 
 
15. Előterjesztés Napközis konyha eszközbeszerzése ügyében 
 
Jávorka János elnök: A bizottság javasolja a testületnek elfogadásra a javaslatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem szépen, hogy 
most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
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h a t á r o z a t a 
 

A Napközis konyha eszközbeszerzése ügyében 
 
A képviselő-testület: A Napközi konyha eszközbeszerzésére vonatkozó előterjesztést 

megvitatta, azt támogatja. 
A villanysütő beszerzéséhez 328 300 Ft+ÁFA, azaz bruttó 410 375 Ft-
os áron hozzájárul. 
A berendezés beszerzéséhez szükséges 50 375 Ft többletkiadás fedezetét 
„Készletbeszerzésre” vonatkozó előirányzatból való átcsoportosítással 
biztosítja. 
Megbízza a jegyzőt, hogy az előirányzat módosításáról, valamint 
átcsoportosításáról gondoskodjon. 

 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző, Holman Ferenc igazgató és Seresné Antalics 

Aranka élelmezésvezető 
Határidő: Folyamatos 
 
 
16. Előterjesztés Ságok II. Találkozójának előkészületeihez  
 
Jávorka János elnök: Ezt a naprendet a MOS bizottsággal összevontan tárgyaltuk. 
Végh József rövid kiegészítést tett az előterjesztéshez. 
Gál Gábor képviselő Úr elmondta, hogy ebben az évben 2 millió Ft volt tervezve és ráfordítva 
a rendezvényre. 
A koncepcióban is 2 millió Ft van betervezve.  
Véleményemben elmondtam, hogy akkor lesz elfogadva, ha a költségvetés elfogadásra kerül, 
ha a képviselő-testület elfogadja, akkor a községvetésbe bele kell tervezni ezt az összeget. 
Figyelembe véve a 2010. évi feladatokat, a gazdasági helyzetet, véleményem szerint 
szerényebben kellene tervezni ezt az összeget. 



Együt kellene működni a szomszédos településekkel, civil szervezetekkel. Kb. 1 órás 
műsorért és színpadért 1,5 millió Ft-ot kiadni meggondolandó kérdés. 
Hegedűs Ferenc képviselő Úr véleményében elmondta, hogy Ő erre az idei rendezvényre sem 
mondta meg az összeget. Kérdése volt, hogy miért nem lehet ezt a rendezvényt megoldani a 
Művelődési Ház költségvetéséből. Ezt gesztusból meg kellene a Művelődési Háznak csinálni. 
Dr. Tóth Mária képviselő Asszony egyetértett a véleményemmel. 
A két bizottság egyhangúan tartózkodott a kérdésben és nem javasolja a testületnek 
elfogadásra a határozattervezetet. 
Majnik László képviselő: Én támogatom a javaslatot. Ismerem a pályázatot is ami be lett 
nyújtva. Időben kell elkezdeni a szervezést. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Én is támogatni fogom. Időben kell elkezdeni a szervezést. 
Gál Gábor képviselő: Szeretném felajánlani a tiszteletdíjamat - 312.500 Ft összegben - a 
fedett színpad biztosítására, hogy megvalósulhasson a Kormorán együttes koncertje. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal és a kiegészítéssel egyetért, az 
kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat igen szavazattal és egy tartózkodó szavazat mellet a képviselő-
testület elfogadta a javaslatot. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
256/2009. (XII.17.) Kt. 

h a t á r o z a t a 
 

Ságok II. Találkozójának előkészületeihez 
 
A képviselő-testület: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Ságok II. 

Találkozójának előkészületeiről szóló előterjesztést megtárgyalta és azt 
elfogadta. 
A találkozó megvalósításához pályázatot nyújt be a DIPO KHE-hez 2,2 
millió Ft támogatás céljából. 

1. A főműsorral a Kormorán együttes meghívását javasolja, a 
szerződésben foglalt 900.000 Ft + 25% ÁFA összesen: 
1.125.000 Ft fellépési díj ellenében. 

2. Fedett színpad biztosítására a legkedvezőbb Zora Kulturális 
Szervező és Szolgáltató Bt. Ajánlatát fogadja el, 250.000 Ft + 
ÁFA, összesen: 312.500 Ft összegben. 

Megbízza az intézményvezetőt, hogy az intézmény 2010. évi elemi 
költségvetésének tervezésekor az előkészítéssel kapcsolatos kiadásokat 
előirányzatként tervezze meg, a pályázati dokumentációt készítse el, 
határidőben nyújtsa be a pályázatot, valamint vegye figyelembe a 
tervezés során Gál Gábor képviselő Úr 312.500 Ft összegben történő 
tiszteletdíj felajánlását, melyet a fedett színpad biztosítására ajánlott fel.
 

 
Felelős: Végh József igazgató  
Határidő: Azonnal 

 
 
17. Előterjesztés Rétság 05/18 és 14 hrsz-ú területeket érintő telki szolgalmi jog alapítása 
 
Jávorka János elnök: A bizottság nem hozott döntést ebben az ügyben. 



Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért a kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
257/2009. (XII.17.) Kt. 

h a t á r o z a t a 
 

Rétság 05/18 és 14 hrsz-ú területeket érintő telki szolgalmi jog alapítása 
 
A képviselő-testület: A Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. kedvezményezett javára a Rétság 05/18 

és 14 hrsz-ú ingatlanokat érintő telki szolgalmi jog alapításáról szóló 
előterjesztést megtárgyalta, a szolgalmi jog alapításához, mint a Rétság 
14 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa – hozzájárulását megadja. Felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a telki szolgalom alapítására vonatkozó 
szerződést megkösse. 
 
Határidő: azonnal 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
 
18. Előterjesztés képviselő-testületi döntést igénylő egyedi felajánlásról  
 
Jávorka János elnök: A bizottság határozatképtelen volt ebben a kérdésben. Alapvetően 
javasolja elfogadásra a testületnek. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért a kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, hogy hat igen és egy tartózkodó szavazattal a testület elfogadta a határozati 
javaslatot. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
258/2009. (XII.17.) Kt. 

h a t á r o z a t a 
 

Képviselő–testületi döntést igénylő egyedi felajánlás 
 
A képviselő-testület: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Váradi Józsefné 

Rétság, Rózsavölgy út 56. sz. alatti lakos által ajándékként felajánlott: 
 
a./ Rétság belterület 234 hrsz. alatt felvett, 3027 m2 területű, kivett 
udvar megnevezésű ingatlanban az ajándékozó osztatlan közös 
tulajdonaként jegyzett 36/5760 ingatlan tulajdoni hányadot,  
b./ Rétság belterületi 235 hrsz. alatt felvett, 97 m2 területű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben 2651 Rétság, Kossuth u. 
35.szám alatti ingatlanban az ajándékozó osztatlan közös tulajdonaként 
jegyzett 36/5760 ingatlan tulajdoni hányadot,  
c./  Rétság belterületi 236 hrsz. alatt felvett, 53 m2 területű, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben 2651 Rétság, Kossuth u. 



33.szám alatti ingatlanban az ajándékozó osztatlan közös tulajdonaként 
jegyzett 36/5760 ingatlan tulajdoni hányadot elfogadja, az 
ajándékozásról készült szerződést jóváhagyja. 
 
Megbízza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az ajándékozási 
szerződést a képviselő-testület nevében aláírja. 
 
Az Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzéséhez kapcsolódó 
igazgatási szolgáltatási díjat vállalja. 
 
Az ajándékozási szerződés ügyvédi munkadíjat 20.000 Ft, azaz húszezer 
forint összegben az ellenjegyző ügyvéd részére kifizeti. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan további tulajdoni 
hányadainak (Összesen: 3147 m2) megszerzése érdekében – a 
191/2007.(XII.20.) számú határozattal összhangban – 500Ft/m2 

vételáron a tulajdonostársakkal az adás-vételi szerződést megkösse. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: Azonnal 

 
 
19. Beszámoló és előterjesztés a konyhai élelmiszer-közbeszerzési eljárásról  
 
Jávorka János elnök: Az eljárást ismét meg kell hirdetni. A bizottság támogatta a javaslatot. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, a kérem szépen, hogy 
most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
259/2009. (XII.17.) Kt. 

h a t á r o z a t a 
 

A konyhai élelmiszer-közbeszerzési eljárásról 
 
A képviselő-testület: Szokolai László közbeszerzési szakértő ajánlatát elfogadja, a Napközi 

Konyha élelmiszer-beszerzése 2-5. pontjai tekintetében a közbeszerzési 
pályázat lebonyolításával megbízza 250 000 Ft + ÁFA összegért. 
  
Megbízza a polgármestert, hogy a megállapodást az önkormányzat 
nevében aláírja. 

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Határidő: Azonnal 

 
20. Előerjesztés Németh Regina utazási költségeihez való hozzájárulásról  



 
Dr. Tóth Mária elnökzociális Bizottság nem támogatta az előterjesztés elfogadását. 
Jávorka János elnök: A Pénzügyi Bizottság támogatta az efogadást. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, a kérem szépen, hogy 
most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
260/2009. (XII.17.) Kt. 

h a t á r o z a t a 
 

Németh Regina utaztatási költségeihez való hozzájárulásról 
 
A képviselő-testület: Megtárgyalta az előterjesztést Németh Regina utaztatási költségeihez 

való hozzájárulásról. 
 
Azt támogatja. 2010 évben január 30-ig 14.250,-Ft, ezt követően 
szeptember 30-ig 14.250,-Ft összeggel hozzájárul. Ezt az összeget 
természetbeni juttatásként a támogató szolgálatnak utalja át az 
Önkormányzat. Felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési 
megállapodást az Érsekvadkerti Támogató Szolgálattal megkötése. 
 
Határidő: együttműködési megállapodás megkötése az Érsekvadkerti 
Támogató Szolgálattal 2009. december 23. 
 
Felelős:    Fejes Zsolt jegyző 

 
21. Előerjesztés Néptánc-pedagógus foglalkoztatásáról 
 
Jávorka János elnök: Korábban azt a feladatot kapta a Művelődési Ház igazgatója, hogy 
vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a néptáncoktatást milyen körülmények között lehetne 
Rétságon tartani, hogy ne legyen meg Nagyoroszival ez az 50-50 %-os fenntartás. 
Az igazgató Úr elbeszélgetett a néptánc oktatóval, aki elmondta, hogy 13-13 órában tart mind 
a két helyen oktatást. Jól érzi magát. Elmondta, hogy ha Rétságon lenne számára státusz 
biztosítva, akkor igényt tartana a szolgálati lakásra is. Más észrevétele nem volt. 
Továbbra is ugyanezt a formát kívánja folytatni. Ez mind a két félnek megfelelő jelenleg. 
A bizottság elfogadta az igazgató Úr beszámolóját. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki a tájékoztató elfogadásával 
egyetért, az kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy a testület hét egyöntetű igen szavazattal elfogadta a tájékoztatót. 
 

Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
261/2009. (XII.17.) Kt. 

h a t á r o z a t a 
 

Néptáncpedagógus foglalkoztatása 
 
A képvielő-testület: A Néptáncpedagógus foglalkoztatásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, 

azt elfogadja. 



 
Határidő: Azonnal 
Felelős:    Fejes Zsolt jegyző 
22. Als 96’ Kft. opciós jog érvényesítése 
 
Jávorka János elnök: Az Als 96’ Kft. telkek kialakítását kezdeményezte saját tulajdonú 
területén. A vízbekötéshez kérte az önkormányzat hozzájárulását. Az önkormányzat ezt a 
szerződést megkötötte a Kft-vel. Az önkormányzat kikötötte, hogy a vízvezeték kiépítése 
céljából ellenszolgáltatásnak, a Kft-nek ki kell építenie zúzott kőből az utat, csapadékvíz-
elvezetéséhez betonozott árkot, valamint a közvilágítást. 
A Kft. kért módosítást az önkormányzattól, amit a testület engedélyezett. Ez idő alatt nem 
történt semmi. Így a Szabó ügyvéd Úr javaslata alapján a szerződésben szerepel az opciós jog 
érvényesítése december 31-ig. polgármester Úr kezdeményezte, hogy tegyünk helyszíni 
szemlét, amely során megállapítást nyert az a tény, hogy nem valósultak meg a szerződésben 
szereplő dolgok. 
A bizottság javaslata az volt, hogy a testület hatalmazza fel az ügyvéd Urat, hogy az opciós 
jogot érvényesítse a Földhivatalnál. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, aki egyetért a bizottság 
javaslatával, valamint a kiosztott határozati javaslattal az kérem szépen, hogy most 
szavazzon! 
Megállapítom, hogy a testület hét egyöntetű igen szavazattal elfogadta a javaslatot és a 
határozatot. 

 
Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

262/2009. (XII.17.) Kt. 
h a t á r o z a t a 

 
Az ALS’96 Kft.-vel megkötött szerződés alapján, vételi opció létesítése 

 
A képviselő-testület: 
 
 
 
 
 
 
 
Felelős: 

Az ALS’96 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel „közműfejlesztési 
beráházás megvalósítására, telki szolgalmi jog és vételi jog 
alapításával” együttműködési szerződés 9. pontjában foglaltak 
alapján a Rétság belterületi 930/2 hrsz.-ú 2056 m2 területű beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan tulajdonjogának megszerzését 
kezdeményezi. 
Az ingatlan opciós vételára: 6 millió Ft, amely az együttműködési 
szerződés 11. pontja szerint már kiegyenlítésre került.   
 
Mezőfi Zoltán polgármester és Fejes Zsolt jegyző 

Határidő: Azonnal 
 
23. Képviselői felajánlás - Fodor László képviselő Úr felajánlása 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, a kérem szépen, hogy 
most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

263/2009. (XII.17.) Kt. 
h a t á r o z a t a 



 
Fodor László Képviselő Úr 2010. évi első hat havi tiszteletdíj-felajánlásáról 

 
A képviselő-testület: Fodor László képviselő Úr 2010. évi 1-6. havi tiszteletdíjáról történő 

felajánlását a Kölyök Sziget Alapítvány javára tudomásul veszi.  
 
Megbízza a jegyzőt, hogy az önkormányzat jövő évi költségvetésének 
készítése során az előirányzat átcsoportosításáról intézkedjen. 
 
Megbízza a polgármestert, hogy a 2010. évi 1-6. havi tiszteletdíj 
felajánlásával kapcsolatos megállapodást a Kölyök Sziget Alapítvánnyal 
kösse meg, illetve a Képviselő-testület nevében írja alá azokat. 

 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Fejes Zsolt jegyző 
Határidő: 30 nap 
 
 
24. Katolikus Egyház kérelme 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, a kérem szépen, hogy 
most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a határozati javaslatot. 

 
Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

264/2009. (XII.17.) Kt. 
h a t á r o z a t a 

 
Rétsági Római Katolikus Plébánia Hivatal kérelme támogatáshoz 

 
A képviselő-testület: Megtárgyalta a Rétsági Római Katolikus Plébánia Hivatal támogatási 

kérelmét az újonnan alakult leánygyermek énekkar és ministráns 
csoportok ruházatának elkészítéséhez. 
 
Azt 75 000 Ft összeggel támogatja (Fedezetét a 3/2009. (III.13.) számú 
Költségvetési Rendelet biztosítja.) 
 
Megbízza a jegyzőt és a polgármestert, hogy a támogatásról szóló 
megállapodást elkészítse, és az önkormányzat nevében aláírja. 

 
Határidő: 30 nap 
Felelősök: Mezőfi Zoltán polgármester és Fejes Zsolt jegyző 
 
25. Egyebek: 
 
Jávorka János képviselő: A polgármester Úr és jegyző Úr felé szeretném intézni, hogy az 
előterjesztések szakmailag legyenek megalapozottak és az SzMSz szerint kapják meg időben 
a testület valamint a bizottság tagjai. 
A pénzügyi csoportvezető sokat van betegállományban, jelenleg is. Figyelembe véve, hogy 
jön a költségvetés elkészítése szeretném kérni a jegyző Urat és polgármester Urat, hogy ennek 
a problémának a megoldására valamilyen megoldást keressenek. 



A busz kapcsán fel kell venni a kapcsolatot a szomszédos polgármesterekkel, hogy milyen 
módon képzelik az iskolások bejárását, valamint a busz kihasználását. 
A busznak kell keresnünk valamilyen szállást is. Szeretném kérni, hogy a laktanyában 
található garázsban biztosítsunk neki helyet. 
Szeretném kérni, hogy a polgárőrség részére nyert Opel személygépkocsi részére is 
biztosítsunk ott helyet. Erre írásos előterjesztést fogok beadni. 
Medgyesi László vállalkozó üzlete előtt meg van süllyedve a terület, szeretném kérni, hogy 
kerüljön ez kivizsgálásra és hozzanak megfelelő intézkedést az ügyben. 
Both József Úr még mindig nem kapott választ a közmeghallgatáson feltett kérdéseire, 
szeretném kérni a polgármester Urat és a jegyző Urat, hogy zárják ezt rövidre. 
Dr. Tóth Mária képviselő: Többektől hallottam, hogy a Kossuth utcában hulladékégetés 
folyik, szeretném kérni, hogy ennek nézzenek utána. 
Fodor László képviselő: A fenyőfát még mindig nem vágták ki, ennek is utána kellene nézni. 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az Új Évi Köszöntő nem szerepel a költségvetésben, ezért 
szeretném kérni a Tisztelt Testülettől, hogy a köszöntőt 60 000 Ft-al támogatni 
szíveskedjenek! 
Aki a javaslattal egyetért, az kérem szépen, hogy most szavazzon! 
Megállapítom, hogy hét egyöntetű igen szavazattal a testület elfogadta a javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
265/2009. (XII.17.) Kt. 

h a t á r o z a t a 
 

Újévi köszöntőjéről 
 
A képviselő-testület: A 2010. januárban hagyományosan megrendezésre kerülő újévi 

köszöntő költségeire 60. 000 Ft előirányzat tervezését engedélyezi a 
működési hiány terhére. 
Megbízza a jegyzőt, hogy a tárgyévi költségvetés módosítását 
végezze el. 

 
Felelős: Fejes Zsolt jegyző 
Határidő: Folyamatos 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm. 
Amennyiben nincs további egyebek a testület nyilvános ülését bezárom. Köszönöm. 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán       Fejes Zsolt   
polgármester           jegyző  
           


