2.számú

JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2010.január 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.január 28-i rendes ülése
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület a 2010. január havi
rendes ülésén megjelent képviselő hölgyeket és urakat, intézményvezetőket, a megjelent
érdeklődőket és a meghívott vendégeket. Megállapítom, hogy az ülés 8 fő jelenlétével
határozatképes, az alpolgármester úr is rövidesen csatlakozni fog hozzánk.
Mielőtt rátérünk a napirendre az állandó beszámolók tárgyalására kerül sor:
Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről:
Mezőfi Zoltán polgármester: Állandó beszámoló. Tisztelt Képviselő-társaim, lehet kérdezni.
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: A most kapott anyaghoz lenne kérdésem a lejárt
határidejű határozatokkal kapcsolatban. A múltkori testületi ülésen Jávorka úrnak volt egy
kérése, amivel mindenki egyetértett. Azt kértük, kerüljenek vissza a lejárt határidejű
határozatok, hiszen az utóbbi időben sorozatosan nem voltak elfogadva a beszámolók. Mi
alapján lehet hiteles a működés, ha erre a hanganyag nem elegendő? A képviselő-testület
ülései mai napig nem kerültek közzétételre, a képviselő-testület nem tud belőlük tájékozódni.
A jegyző úr többször ígérte, hogy felkerülnek a honlapra, még mindig csak augusztusig van
feltéve az anyag, és ami fent van azt is visszaveszik. Mi az oka a visszavételnek? A
határozatok kivonatai a fent lévőből sem felelnek meg a hanganyagnak, ez probléma nem
csak a jelenlegi, hanem a képviselő-testület további működésre is.
Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Amint leírtam a beszámolóban, az előző ülés
döntése az volt, hogy a lejárt határozatokat hozzuk vissza további döntésre. Tudomásul
vettem, csak az nem derül ki számomra, hogy konkrétan mi a probléma. Több ellenvélemény
hangzott el az ülésen is, és nem derült ki, hogy melyik határozattal volt konkrét probléma.
Kérésem, hogy a konkrét határozatot jelöljék meg a megnevezett problémával. Ebben kérem a
segítségüket.
A jegyzőkönyvek az interneten el lettek küldve, ha nem is mind, de folyamatosan töltik fel a
honlapot. Természetesen utána nézek, de a leírt szöveg nem szószerinti, nem felelhet meg a
hanganyagnak. Sem a törvény, sem a helyi szervezeti és működési szabályzat nem írja elő a
szószerinti jegyzőkönyvezést, csak a döntéseket kell szó szerint jegyzőkönyvezni. Ha nem az
előterjesztésnek megfelelő döntés hangzik el, akkor azt a határozati javaslatot vissza fogjuk
olvasni, úgy kerül be a jegyzőkönyvbe.
A hozzászólásokat nem lehet szó szerint rögzíteni, kivéve, ha a képviselő előre bejelenti, hogy
szószerinti jegyzőkönyvezést kér. Köszönöm.
Megérkezik dr. Katona Ernő alpolgármester, a képviselőtestület 9 fővel határozatképes.
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Dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Gál Gábor képviselő-társam felvetésével
kapcsolatban a jegyző válaszára reagálnék, a képviselő úr hozzászólásának szószerinti
jegyzőkönyvezését kérte.
Az én kérdésem a 279/2009. határozatra vonatozik az aljegyző kinevezésére. Az aljegyző
választásánál nem voltam jelen. Hat fő képviselővel a szükséges létszám megvolt. Elsősorban
az aljegyző díjazására szeretnék felvetést tenni, mert megtévesztették a képviselő-társaimat. A
vezetői pótlék az alapilletmény 20 %-ában van meghatározva. Milyen alapon került ez
meghatározásra?
Fejes Zsolt jegyző: Jogszabály alapján került meghatározásra a bér és a vezetői pótlék, de
tekintettel, hogy erre nem készültem, néhány napon belül írásban megadom a pontos
tájékoztatást, bár anno az előterjesztésben benne volt.
Dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Szerintem törvénysértő a megállapítás, gondolom,
itt van Ön előtt a törvény, mivel ez a téma napirenden van. A vezetői pótlék a vezetőknek jár.
A jogszabályi helyre hivatkozás téves. Ez a hely a Ktv. illetménykiegészítésére vonatkozik.
A vezetői pótlék máshol található ebben a törvényben, vezetői pótlék csak akkor állapítható
meg, ha van az önkormányzatnak ilyen rendelete, tudomásom szerint nincs, ha van, akkor
tegyék elém.
Mellékesen mondom, hogy az alapilletménye egyezik a jegyző alapilletményével, 8,25-ös
szorzóval számították ki. Megtévesztette a jegyző a testületet a pótlék semmiképpen sem jár,
az aljegyzőnek, mert nincs ilyen rendelkezés. Amire a jegyző hivatkozik, az a
köztisztviselőkre vonatkozik. Elvárom, hogy ezt a jegyző tudja. A bizottsági ülésen az ügyvéd
úr alkalmazásánál én tartózkodtam, felülvizsgáltam álláspontomat és nagy szükség van arra,
hogy valaki hozzáértő is legyen a hivatalba. Felháborítónak tartom a tudatlanságot. Ezen
kívül, ha a jegyző nem tudta, a szerződést kötő aljegyzőnek tudnia kellett volna. Ha nem
ismerték, akkor meg kell ismerjék, ez egy alap jogszabály. Elvárom, hogyha egy témában
tárgyalunk, akkor a jegyzőnek kéznél legyen a törvény. Kérem felülvizsgálni és eszerint
változtatni a munkaszerződést.
Fejes Zsolt jegyző: Bár elhangzott néhány olyan szó is, amit nem szívesen veszek, többször
kiderült, hogy nem értelmezzünk azonosan a jogszabályokat a Tisztelt Képviselő Asszonnyal.
Feljelentés okán az Államigazgatási Hivatal vizsgálja az aljegyző kinevezését. Erről, a vezetői
pótlék megállapításról is kérni fogom az állásfoglalást és a képviselő-testület elé tárom.
Köszönöm.
Fodor László képviselő: Jelenleg is fizetünk az ügyvédnek, akkor megkérdezem, hogy
ilyenkor nincs ellenjegyzés? Vagy semmiért fizetünk?
Fejes Zsolt jegyző: Az ügyvéd megbízása nem erre vonatkozik. Tisztelettel kérem, hogy
törvénytelen kifejezés csak akkor hangozzon el, ha az megalapozott. Államigazgatási hivatal
hivatalos állásfoglalást fog hozni.
Dr.Tóth Mária képviselő: Nem én tettem a feljelentést.
Fejes Zsolt jegyző: Egy szóval sem céloztam arra, hogy Ön tette a feljelentést.
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Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Nem tudom elfogadni a 254/2009. kivonatot. Nem
azzal van problémám, aki meg van nevezve, hanem azzal, ami le van írva. A kivonatok
legyenek úgy, ahogy a képviselő-testület megszavazta, amihez a képviselők hozzájárulásukat
adták.
Fejes Zsolt jegyző: Ezentúl minden határozat előtt visszaolvassuk a javaslatot a
módosításokkal egységesen, hogy később ne lehessen ilyen félreértés. Összefoglalva: az
államigazgatási hivatal állásfoglalása után a képviselő-testületet tájékoztatni fogom.
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több hozzászólás, észrevétel nincs, kérem,
szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5
igen 2 nem 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
2./2010. (I.28.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló
beszámolót elfogadta.
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, az önkormányzat
érdekében végzett munkáról:
Mezőfi Zoltán polgármester: Szóban szeretnék kiegészítést tenni. A kistérségi közös
pályázaton Rétság a többi településsel együtt plusz három munkahelyet nyert tavaszi - őszi
nagytakarítás programban, így bővült a foglalkoztatottak létszáma, több rászoruló nagyobb
munkalehetőségben részesül.
2010.február 03-án az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség helyszíni
bejárást tart. A városfejlesztési pályázat akció területét szemlélik meg, ellenőrzik, hogy
megkezdtük-e a beruházást, ezt jó jelnek tekintem. Túl vagyunk néhány hiánypótláson.
Köszönöm. Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem, szavazzanak!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8
igen 1 tartózkodás szavazattal a két ülés között történt
fontosabb eseményekről, az önkormányzat érdekében
végzett munkáról szóló beszámolót elfogadta.
A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó beruházással kapcsolatban a polgármester és a
Nonprofit Kft ügyvezetőjének tájékoztatása a beruházás előrehaladtáról és a
működtetés előkészületeiről:
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Balogh Péter és Gulyás Antal úr
projekt menedzser megtisztelte jelenlétével ülésünket. Hozzájuk is lehet kérdést feltenni.
Lehet kérdés és vélemény is egyben. Képeket közben körbeadtam, jelen pillanatban a rendelő
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ebben az állapotban van, tető alatt. Az ügyvezető igazgató úr tájékoztatása a jelenlegi
készültségi fokozat megfelel az ütemtervnek.
Gulyás Antal ügyvezető igazgató: Tisztelettel annyit szeretnék hozzátenni, hogy készült egy
feljegyzés. Abba a fázisba érkeztünk, amikor meg kell kezdeni a szakemberek toborzását. A
táblázat szerint nagyságrendileg ennyi ember kell. A létszám úgy jön ki, hogy a pályázatban
szereplő óraszámot nyertünk. Jogszabály mondja ki, hogy mennyi szakemberre van szükség.
A táblázat státuszokra van lebontva, ennél orvos tekintetében lényegesen több kell, lesz, aki
2-3 órát vállal csak, itt 8 órára van vetítve a mennyiség.
Októberre meg kell lenni a létszámnak az üzemeltetéshez. Javasoltam, hogy bízzunk meg egy
céget, 100-120 emberről van szó, ezeket ellenőrizni kell, ki kell hozni Rétságra, az
intézménybe. Meg kell szervezni, hogy alkalmazottak legyenek.
Múltkor beszéltünk egyéb problémákról, ezekkel kapcsolatban legnagyobb a dolgozói létszám
feltöltése lesz, szigorú a szabályozás, hogy kiket lehet alkalmazni és kiket nem. Az utolsó
oldalon lévő struktúra egy általános járóbereg szakrendelési ábra kötelező elemekkel. Négy
igazgató szükséges, pontos végzettségekkel (például orvos, gazdasági és ápolási igazgató
tekintetében) Ez nagyon sürgős. Ha megkezdjük a toborzást, szükséges az önkormányzat által
meghatalmazott vezető, akit Péter meg tud bízni, olyan, aki hiteles választ tud adni az
embereknek. Ezt csak ajánlom, nem kötelező. Én októberig vagyok, így részemről hiteltelen,
hogy mi lesz október után. Bármilyen kérdésre szívesen válaszolok.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a kiegészítést, kérdés, észrevétel?
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Volt szerencsém az elmúlt két alkalommal a Kft
ülésén részt venni. Nem egyszerű feladat lesz az intézmény dolgozóit összeszedni, én úgy
fogalmaztam, hogy minden körülményt figyelembe véve az önkormányzatnak mindent meg
kell tenni, hogy minél kevesebb probléma legyen, és az intézmény üzemeltetését be tudjuk
indítani. Készül az önkormányzat 2010.évi költségvetése, ahol mindenképpen tervezni és
számolni kell a járóbeteg központ feltételezett kiadásaival. Elhangzottak vélemények és
számítások, kimunkálás alatt vannak, ezt a költségvetésben meg kell jelölni. Azt kérem, hogy
ebben maximálisan támogassuk az intézményt.
Dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: A Felügyelő Bizottság elnöke engem is
megkeresett, kérve véleményemet a beindításra és működtetésre. Rompos Dezső úrnak
javasoltam, hogy vegyük figyelembe azt a lényeges kérdést, hogy Rétságról mennyi embert
találunk ide. Elsősorban helyi dolgozókat alkalmazzunk, a szakellátás tekintetében, ha nem is
lehet ezt megoldani. Vegyék figyelembe hogy Rétság katona város, elvárható a Honvédség
vezetőségétől, hogy ebben az ügyben is támogasson. A Honvédségnek kitűnő orvosai és
felszereltsége van, néhány nagy ember dobálózik államtitkárokkal és egyéb nevekkel, kérem,
hogy segítsék őket. Itt járt az államtitkár asszony tavaly, nem tudom a vezetők közül beszélt-e
vele valaki? Ő készségesnek mutatkozik ilyen ügyek segítésében is. Helyieket alkalmazzunk,
miután ismerjük is őket, nem haveri és rokoni alapon, hanem tudása révén.
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Rompos úr többünktől is kért javaslatot. Tiszteletteljes
kérésem, hogy ezek a javaslatok összesítve kerüljenek a képviselő-testület elé egy
tájékoztatóval, hogy ezekből mit tudnak felhasználni, és hogy gondolják tovább az anyagot.
Kérdésem a levéllel kapcsolatban, hogy a végén szereplő melléklet felterjesztési anyag-e, ezt
nem találtam az anyagban.
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Mezőfi Zoltán polgármester: Nézzétek meg, ez egy ábra és most lett kiosztva. A Felügyelő
Bizottság elnöke számos képviselőt és szakembert keresett meg javaslatokra. Időközben az
előttünk levő tájékoztató – Jávorka úr jól javasolta, hogy állandó napirendként kerüljön a
képviselő-testület elé – mai tudásunk szerint a friss információkat és dilemmákat tartalmazza.
Örülök, hogy dr.Tóth Mária képviselő asszony konkrét javaslatokat küldött. Itt mondom el,
hogy a Kft irodájában most is le lehet adni, de a titkárságon is gyűjtjük az életrajzokat. Most
is érkeztek szakápolóktól és középfokú végzettségűektől önéletrajzok.
Mai naptól üzemel egy internetes portál rjk.hu címszóval, itt a legfrissebb információ
megtalálható. Köszönöm minden szakembernek és külső támogatónak, akik érintettek a
program lebonyolításában. Megfeszített munka van mögötte, télvíz idején sem állt meg az
építkezés. Köszönöm mindenki munkáját.
Dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Elfelejtettem mondani, hogy javasoltam, hogy a
két országgyűlési képviselőnk segítségét is kérjük. Úgy tudom, indulnak a választáson, meg
kell keresni őket, mit tudnak csinálni. Balla úr részt vesz a gyarmati kórház ágyleépítés elleni
mozgalmában, kérjük meg őt is, és Lombos úr segítségét is. Meg kell őket keresni. Bízzunk
benne, hogy lesz eredménye. Köszönöm.
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több kérdés, észrevétel nincs, kérem szavazzanak!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
3./2010. (I.28.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete a
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó beruházással kapcsolatban
a polgármester és a Nonprofit Kft ügyvezetőjének
tájékoztatását a beruházás előrehaladtáról és a működtetés
előkészületeiről elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Rátérek a napirendi javaslatra. Megismerve a bizottságok
javaslatait javaslom levenni a kiadott napirendeknél 2. napirendi pontot képező tájékoztatást
az Általános Iskola intézményfenntartó társulás 2010. évi költségvetésének elfogadásáról.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal a 2. napirendi pontot „Tájékoztatást az Általános Iskola intézményfenntartó
társulás 2010. évi költségvetésének elfogadásáról.” – a
2010. január 28-i ülés napirendjéről leveszi.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom levenni továbbá az 5.) napirendet képező beszámolót
Városi Televízió, Hangadó, honlap működtetési lehetőségeiről. Részletes javaslatok
hangzottak el, mi legyen beépítve az előterjesztésbe. A bizottság javaslataival a következő
képviselő-testületi ülésen egységes szerkezetbe foglalva kerüljön be a napirend. Ezeket a
napirendi pontokat a Pénzügyi- és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta és a 2. napirend
levételére javaslatot is tett. Az 5. napirend esetében nem látja az anyagot megfelelően
előkészítettnek a tárgyalásra. A napirendek számozása természetesen ennek megfelelően
automatikus módosul.
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Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5
igen 4 nem szavazattal az 5. napirendi pontot „beszámolót Városi Televízió, Hangadó, honlap
működtetési lehetőségeiről” – a 2010. január 28-i ülés
napirendjéről leveszi.
Mezőfi Zoltán polgármester: Napirend előtt szeretnék tájékoztatás adni dr. Dobos Attila
képviselői megbízásról való lemondásáról. Javaslom felvenni az Óvoda gépészeti felújítás
pályázat benyújtását.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal a Napköziotthonos Óvoda
gépészeti felújítására vonatkozó pályázatát a 2010. január
28-i ülés napirendjére felveszi.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom napirendre felvenni a képviselői felajánlásokat. Gál
Gábor, Jávorka János, dr.Dobos Attila és dr.Katona Ernő képviselő-társaink felajánlásáról van
szó a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal a képviselői felajánlásokra tett
javaslatot a 2010. január 28-i ülés napirendjére felveszi.
Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom napirendre felvenni a 269./2009.(XII.17) számú
határozatunk visszavonását, hiszen időközben az aljegyző kinevezésre került.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az 269./2009.(XII.17.) sz.
határozat visszavonását a 2010. január 28-i ülés
napirendjére felveszi.
Mezőfi Zoltán polgármester: Módosítanunk kell a sportpályázatok beadási határidejét is.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal a sportpályázatok beadási
határidejének módosítását a 2010. január 28-i ülés
napirendjére felveszi.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az egyebek után zárt ülésben tárgyalnunk kell a Rétsági
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vezetőjének tájékoztatóját, valamint szóbeli
előterjesztést a lakossági szilárd hulladék szállítás helyzetéről.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal a Rétsági Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság vezetőjének tájékoztatóját a
2010. január 28-i zárt ülés napirendjére felveszi.
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Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6
igen és 3 nem szavazattal a lakossági szilárd hulladék
szállítás helyzetéről szóló szóbeli előterjesztést a 2010.
január 28-i zárt ülés napirendjére felveszi.
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Átruházott hatáskörben az 5.napirendi pontban a
bizottság döntést nem hozhat, mindenképpen a képviselő-testület elé kerüljön ez az anyag.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem fog eltűnni, azért javasoltam, hogy még egy vitát ne
folytassunk és a legrövidebb időn belül kerüljön vissza.
Ha nincs több javaslat, akkor az elhangzottak szerint tehát kérem, a napirendi pontokra tett
javaslat elfogadásáról szíveskedjenek szavazni.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6
igen 3 nem szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
1.) Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosításáról
2.) Előterjesztés az Önkormányzat szociális rendeletének
módosításáról
3.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2010.évi kiemelt célok
meghatározásáról
4.) Előterjesztés a közösségi busz üzemeltetési
szabályzatáról
5.) Előterjesztés a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár tulajdonjogának megszerzéséről
6.) Előterjesztés Dr. Szabó Sándor ügyvéd megbízása
tárgyában
7.) Előterjesztés Rétság külterület 0148/1,3,7 hrsz.-ú,
állami
tulajdonú
földrészletek
tulajdonjogának
térítésmentes átruházásának kezdeményezésére
8.) Előterjesztés a gyermek és szociális étkezés térítési
díjáról szóló rendelet módosításáról
9.) Óvoda pályázat benyújtása gépészeti felújításra
10.) Képviselői felajánlások
11.) 269. /2009.(XII.17.)kt. határozat visszavonása
12.) Sportpályázatok leadási határidejének módosítása
13.) Egyebek
Zárt ülés:
1.) Rétsági hivatásos önk. tűzoltóság vezetőjének
tájékoztatója
2.) szóbeli előterjesztés a lakossági szilárd hulladék
szállítás helyzetéről
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1.)
Előterjesztés az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A szervezeti és működési szabályzat
módosítására vonatkozó javaslatot a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és
módosító javaslat nélkül tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Kérdezem a bizottság elnökét, szeretné-e kiegészíteni az elhangzottakat?
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: A bizottság tárgyalta az előterjesztést, rövid szóbeli
kiegészítést tett a jegyző úr, az ügyfélfogadásról és az átvezetésekről. Tömösvári Sándorné
bizottsági tag kérdezte az aljegyző belépésével a hatósági munka megosztását. A Jegyző úr
tájékoztatása szerint az aljegyző kapja a testületi és bizottsági ülések teljes előkészítését és
koordinálását, szervezését. A jegyző fog foglalkozni az építésügyön belül a
telepengedélyekkel és egyéb hatósági kérdések. Tömösvári Sándorné elfogadta a jegyző
válaszát. Hegedűs Ferenc képviselő úr javasolta az okmányiroda létszámát 1 fővel növeljük
meg. Dr.Tóth Mária a 4.§-ban foglaltakkal nem értett egyet. A bizottság az okmányiroda
létszámnövelését nem támogatta. Összességében a bizottság 5 igen és 2 nem szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdezem Hegedűs Ferenc képviselő-társamat, fenntartja-e
módosító javaslatát?
Hegedűs Ferenc képviselő: Igen. Látom, hogy az okmányirodába az egész országból jönnek,
nagyon leterheltek az előadók, mindenképpen javaslom a létszámbővítést.
Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés?
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: A táblázatban szerepel építéshatósági ügyintéző és
ügykezelő 4 fő, ezek kik név szerint?
Fejes Zsolt jegyző: Építéshatóságon 3 fő van Kramlik Kornélia, Farkas Eszter és Bőgér
Katalin aki jelenleg állapotos és betegállományban van. Az ügykezelő Dósa Lászlóné Valika.
Gál Gábor képviselő: Javaslom a törvényes működést segítendő legyenek jegyzőkönyvi
hitelesítők. Ezentúl tegyük bele, legyen legalább 1 fő, aki visszanézheti, hogy a valóságnak
megfelelően kerülnek-e vezetésre, nyíltan ki merem jelenteni, hogy a jegyzőkönyvek nem
felelnek meg a válóságnak. Ebben várom a változást, szeretném, ha az új aljegyző váltana.
Dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Az autóbusz üzemeltetési szabályzat napirendnél
kérdeztük meg a bizottsági ülésen, hogy a buszvezető közalkalmazott? Miért nem került
pályázati kiírás erre? A másik, hogy segítsenek, akik tudnak, hogy értsem ezeket a
csillagosított létszámokat, mert nem értem.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselő Asszony! Gépelési hiba van, természetesen
munka törvénykönyves a buszsofőr, véletlenül került így az anyagba, nem mentesít
bennünket, tévedés van benne. A képviselő-testület határozata alapján akkor úgy szólt, hogy
nyugdíjba vonuló közalkalmazottak helyére kerül felvételre 1 fő autóbuszvezető és 1 fő
aljegyző, ezért került oda véletlen a közalkalmazott szó. Még egyszer elnézést kérek.
Megadom a szót a jegyző úrnak.
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Fejes Zsolt jegyző: Gál Gábor képviselő úr javaslatával egyet értek. A hatályos SZMSZ
44.§.(4.) bekezdése egészüljön ki …..az ülésvezető a jegyző és az ülésen jelenlévő
képviselők közöl megválasztott 2 fő jegyzőkönyvi hitelesítő írja alá…”
dr.Tóth Mária képviselő asszonyt kérdése tájékoztatom, hogy a csillagozás azért került bele a
mert a képviselő-testület korábbi döntése alapján a pénzügy és az adó területén 0,5 – 0,5
állásban foglalkoztatott személy helyét meg akarta szüntetni a testület. Az állás a táppénz alatt
betöltött, akkor szüntethető meg, ha a tartós távollétéből a dolgozó visszatér, azt követő 30
napon. Ez az álláshely itt szerepel, és a döntés értelmében nincs betöltve, még helyettesítéssel
sem.
dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Hogy jött ki a 4,5 fő régi, és akkor onnan lesz egy
létszámcsökkentés?
Fejes Zsolt jegyző: Igen, erről szól a képviselő-testület korábbi döntése, a kolleganő, akinek
álláshelye meg lett szüntetve.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs betöltve, de szerepelnie kell. Ha belemegyünk személyi
témákba zárt ülést fogok elrendelni.
Fejes Zsolt jegyző: Továbbra is ezt tudom elmondani, 4 órát adóba, 4 órát pénzügyön
dolgozott.
dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Úgysem szavazom meg egyébként, mert ez egy
rettenet.
Fejes Zsolt jegyző: Igen, de a megmaradó 3 főt azért kell beletenni, mert azon a területen 3 fő
maradt, nem fél fő. Eredeti megfogalmazás maradt, azért jelenik meg az utolsó soron 1 fő ez
összességében 2 x 0,5 fő.
Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés? Nincs, egy gondolatot hozzá szeretnék fűzni.
A Hivatal dolgozói - ezeken a területeken látszódik, hogy az építéshatóságnál is - nehéz
helyzetbe vannak. A két kolleganő megfeszített munkát végez és plusz még 8 település
érkezett ellátási területként, ezzel szemben a létszám csökkent. Megjelent a pályázatok
bonyolítása is, mint feladat. A pályázatírók adatszolgáltatásait a kolleganők végzik. Ez a
túlterheltség a hivatal teljes állományára igaz. Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazzunk!
Három javaslat érkezett. Első az okmányiroda bővítése. Második a jegyzőkönyvi hitelesítők
beemelése, harmadik a buszsofőr státusz javítása. Kérem, szavazzanak!
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4
igen 2 nem és 3 tartózkodás szavazattal az okmányiroda
létszámának bővítésére vonatkozó javaslatot nem fogadja
el.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8
igen 1 tartózkodás szavazattal az SZMSZ 44.§.(4.)
bekezdését kiegészítésére -” …az ülésvezető a jegyző és
az ülésen jelenlévő képviselők közöl megválasztott 2 fő
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jegyzőkönyvi hitelesítő írja alá…”- vonatkozó javaslatot
elfogadja.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az SZMSZ 5.sz. mellékletnek
módosítására - a buszsofőr esetében a közalkalmazott szó
kijavítását munkatörvénykönyv szerinti alkalmazottra vonatkozó javaslatot elfogadja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, szavazzanak a
rendelet módosításáról.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen 2 nem szavazattal 1./2010.( I. 29.) ö. rendeletét az
önkormányzat és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 16./2006.(XII.29.) ö. rendelet
módosításáról megalkotta.
2.)

Előterjesztés az Önkormányzat szociális rendeletének módosítása

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A rendelet módosítására vonatkozó
tervezetet az Egészségügyi- Szociális- és Környezetvédelmi Bizottság, valamint Pénzügyi és
Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és módosító javaslataikkal - melyeket beépítettünk
az ülés elején kiosztott rendelet tervezetbe - tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. Kérdezem a bizottságok elnökeit szeretnék-e kiegészíteni az elhangzottakat?
Dr.Tóth Mária képviselő,az ESZKB elnöke:Tisztelt Képviselő-testület. A bizottság
tárgyalta a napirendet, és javasolta, hogy a rendelet-tervezet kerüljön módosításra a
következők szerint: a 4.§ e.) pontjának alpontjai kerüljenek átszámozásra vagy átnevezésre,
mert ebben a formában semmiképpen sem jók. A 14.§ (1.) bekezdésében a születési
támogatás összegét kértük 13.00 Ft-ot ebben az évben 15.000 Ft-ban meghatározni. A 19.§ 4.)
módosító bekezdése helyett javasoltuk a temetési segély összegének meghatározását 25.000
Ft-ban. A záró rendelkezéseknél kértük a 30.§ (3) bekezdésébe beemelni a 2009. januárjában
megalkotott rendeletünket, hiszen annak hatályon kívül helyezése is szükséges.
Ezek a változtatások átvezetésre kerültek, javasoljuk a rendelet megalkotását.
Fejes Zsolt jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Sorrendben válaszolok a javaslatokra. A mai
napon kiosztott változatban minden javasolt módosítás aláhúzva megjelent, kérdezem a
képviselő-asszonyt, így megfelelőnek találja-e? Technikailag úgy tudtuk megoldani, hogy a 4.
bekezdés megmaradt, ahogy a bizottság javasolta, az 5. bekezdést áttettük a köztemetéshez, ez
a bizottság javaslatának technikai megoldása. Bekerült az elnök asszony javaslata a születési
támogatásról, és a záró rendelkezéseknél az 1/2009-es rendelet hatályon kívül helyezését is
beemeltük. Külön szavaztatni, ha az elnök asszony nem kéri, nem szükséges, egységes
szerkezetben elfogadják, akkor nem kell külön szavazni.
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: A bizottság egybehangzóan támogatja az ESZKB
javaslatát.
Mezőfi Zoltán polgármester: elfogadja a jegyző javaslatát?
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Dr.Tóth Mária képviselő,az ESZKB elnöke: Igen, elfogadom.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezek a javaslatok az anyagba vannak, elég egyszer szavaztatni
vagy külön –külön?
Fejes Zsolt jegyző: Nem szükséges, mert egységesbe tettük a rendelettervezetbe, itt
módosítás nem hangzott el. A 23.§ 5. bekezdés d) pontjánál a függelékmódosítás nem
rendeletalkotás, ezt a jegyző minden évben saját hatáskörben módosítja. Négy szolgáltatót
kértünk meg eddig kettő érkezett vissza, az eddigi legolcsóbb ajánlat 85.000 Ft volt.
Köszönöm.
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, a vitát lezárom, és kérem,
szavazzanak a rendelet-tervezet elfogadásáról a két bizottság javaslataival.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal a szociális ellátások
rendjéről
szóló
2./2010.(I.29.)
ö.rendeletét
megalkotta.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm munkájukat, rövid szünetet rendelek el.

SZÜNET
Mezőfi Zoltán polgármester: A szünetet követően a napirend előtt szeretném tájékoztatni a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy dr. Dobos Attila képviselő lemondott mandátumáról. A
Helyi Választási Bizottság elnöke értesítve lett, vizsgálja a soron következő jelöltet. A
kislistánál a soron következő legtöbb szavazatot kapott jelöltet a HVB értesíti, hogy
nyilatkozzon a jelöltség vállalásáról. Jövő héten kiderül, hogy vállalja-e, és a következő
képviselő-testületi ülésen esküt tesz. Február 11-én rendkívüli ülést tartunk, beterjesztjük a
költségvetést és egyúttal a foglakoztatási programot is elő kell terjeszteni.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4./2010. (I.28.) kt. határozata
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete dr.
Dobos Attila képviselői mandátumáról történő lemondását
2010.február 01-i hatállyal tudomásul veszi.
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3.)
Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2010.évi kiemelt célok
meghatározása
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, az előterjesztést mindhárom
bizottság megtárgyalta, és módosító javaslataikkal - melyeket beépítettünk az ülés elején
kiosztott javaslatba - tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kérdezem a
bizottságok elnökeit szeretnék-e kiegészíteni az elhangzottakat? Tűzoltó parancsnok jelen
legyen?
A képviselők a Parancsnok jelenlétét nem igénylik.
Dr.Tóth Mária képviselő,az ESZKB elnöke: A bizottsági ülésen is elmondtam, nem
emlékszem, hogy ilyen anyagot tárgyaltunk volna valaha is, részemről teljesen feleslegesnek
tartom, de ha a törvény előírja, akkor legyen. Jávorka úrnak volt javaslata hogy év végén
kapjon tájékoztatást most már az új testület, egyébként egyhangúlag elfogadásra javasolta a
bizottság módosítás nélkül.
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság együttes
ülésén tárgyalta a Művelődési Oktatási és Sport Bizottsággal. A bizottság egyetértett a
módosító javaslatokkal, egyéb javaslat részünkről nem történt.
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Javasoltam, hogy a Pénzügyi gazdálkodás,
költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés c.) pontja változzon úgy, hogy „…Az
önkormányzat gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési rendszerének tovább
fejlesztése, keresve a lehetőségeket koncentráltan költségtakarékosabb feladatellátásra.” Ezen
felül javasoltuk, hogy a végrehajtásért felelősök decemberben számoljanak be a teljesítésről,
ezt azonban a jogszabály is előírja. Jelenlevő tűzoltó parancsnok kérte, hogy csak januárban
számoljanak be, de ezt a jegyző úrválasza szerint és véleményem szerint is a törvény nem
teszi lehetővé, decemberig adjanak számot. A Parancsnok úr a választ elfogadta.
Kérdés volt, hogy miért nem szerepel részletezve a hatósági munka. Jegyző elmondta, hogy
külön jegyzői feladatok ezek lebontása az átfogó elvek alapján teljesítmény értékelés
szempontjából.
Másik javaslatomban annyi kiegészítést kértünk, hogy az átfogó célok c.) pontja egészüljön ki
a rendeletek kihirdetésével. Szeretném, ha a második része a mondatnak konkrétabb lenne: „..
valamint a rendeletek kihirdetése a jegyzőkönyvek közzététele és tájékoztatása a képviselőtestület felé”
Fejes Zsolt jegyző: A képviselő úr indítványait bedolgoztuk az ülés elején kiosztott anyagba.
Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát megnyitom. Kérdés észrevétel nincs, lezárom a vitát és
szavazunk külön a képviselő úr módosító indítványáról, ami kiosztásra került.
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Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal Gál Gábor képviselő
módosító javaslatait a fentiek szerint elfogadta.

Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több kiegészítés kérem szavazzanak. A
határozat kiegészül Gál Gábor képviselő és a két bizottság javaslataival.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
4./2010. (I.28.) kt. határozat
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat a következők szerint határozza meg:
Átfogó célok
a.) A képviselő-testület és bizottságai működése során a törvényesség,
eredményesség és hatékonyság biztosítása: a lehető legkomplexebb és
szakmailag legmagasabb színvonalú döntéshozatal előkészítése.
b.) A képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak határidőben történő,
maradéktalan végrehajtása valamint a rendeletek kihirdetése a jegyzőkönyvek
közzététele és tájékoztatás a képviselő-testület felé.
c.) A képviselő-testület 2010. évi üléstervében foglalt képviselő-testületi ülések
előkészítése.
d.) A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata,
valamint az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a
rendeletek, határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények
betartása mellett az időszerűség biztosítása.
e.) Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése a likviditás
biztosítása, a fizetőképesség megtartása, a kötelező feladatok ellátása.
Folyamatosan törekedni kell a hiány csökkentésére.
f.) Az intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, intézményvezetői értekezletek
szervezése havonta
g.) Társadalmi és civil kapcsolatok erősítése
h.) A 2007-2013 között megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása
érdekében a pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, azokon az
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Önkormányzat részvételének lehetőség szerinti növelése és ez által a pénzügyi
források bővítése.
i.) A kistérségi és körzeti feladatellátás eredményesebbé tétele
j.) A hivatal minőségi munkavégzésének folyamatos fejlesztése, a feladatellátás
struktúrájának további finomítása, a kötelező feladatok ellátásának még
hatékonyabbá tétele érdekében
k.) A köztisztviselők szakmai
feltételeinek biztosítása.

felkészültségének

javítása,

továbbképzésük

l.) a 2010. évi parlamenti és önkormányzati választásokkal kapcsolatos eljárások
előkészítése, szervezése és lebonyolítása.
Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés, vagyongazdálkodás, vagyonkezelés
a.) Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a negyedéves,
féléves valamint az éves beszámolók előkészítése a jogszabályi előírásoknak
megfelelően.
b.) Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az
intézményi számviteli feladatok végrehajtása, annak szakmai segítése
a.) Az önkormányzat gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési rendszerének tovább
fejlesztése, keresve a lehetőségeket koncentráltan a költségtakarékosabb feladatellátásra.
b.) A helyi adókintlévőségek behajtása, a kintlévőségek csökkentése
c.) likviditás biztosítása, fizetőképesség megtartása, a kötelező feladatok ellátása
és a vezetők és intézményvezetők ezzel kapcsolatos folyamatos információ ellátása
Az önkormányzat testületének és bizottságainak működése
a.) A képviselő-testület és bizottságok munkájának összehangolása
b.) A Szervezeti és Működési Szabályzat szükségszerű felülvizsgálata és
aktualizálása
c.) A testületi és bizottsági döntések nyilvántartása, végrehajtásának folyamatos
figyelemmel kísérése
d.) körzetközponti feladatok, kistérségi kapcsolatok erősítése, fejlesztése
e.) A társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása
Egészségügy
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a.) Közreműködés az egészségügyi ellátórendszer működőképességének
megőrzésében, struktúrájának a lakossági szükségletekhez való igazításában.
b.) Kistérségi egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek kialakítása,
szervezése
c.) Az egészségügyi ellátórendszer működésével
visszajelzés (monitoring) a döntéshozók felé

kapcsolatos

folyamatos

Gyermekvédelem
a.) Kapcsolattartás a helyi és kistérségi alapellátásban közreműködő
intézményekkel, szervezetekkel.
b.) A Gyámügyi és gyermekvédelmi esetkonferenciák, szakmai megbeszélések
szervezése a kistérségen belül.
c.) A gyermekvédelemben résztvevők munkájának kistérségi és helyi szintű
szakmai támogatása
d.) Lehetőség szerint a pályázati kiírások függvényében a feladatellátást segítő
szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása, az elnyert támogatások
menedzselése
Szociálpolitika
a.) A Szociális és gyermekvédelmi intézmények munkájának bizottsági és testületi
értékelésének előkészítése.
b.) Az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges fenntartói döntések
előkészítése, közreműködés a személyi térítési díjak megállapításában
c.) Közcélú foglalkoztatás szervezése, közmunkaprogram teljesítése.
d.) Lehetőség szerinti Feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése,
benyújtása, lebonyolítása
Oktatás
a.)
b.)

Oktatási célok fejlesztések megfogalmazása, döntés előkészítése,
A feladatellátást segítő szakmai, támogatási pályázatok előkészítése,
benyújtása

c.)

Intézményfenntartó Társulás tekintetében a feladatok koordinálása, ellenőrzése
és tájékoztatás a döntéshozó felé

d.)

Közösségi busz feladatellátás koordinálása, ellenőrzése és a döntéshozók
tájékoztatása.
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Közművelődés
a.)
b.)

Együttműködés a kulturális feladatok lebonyolításának érdekében
Együttműködés a városi és önkormányzati rendezvények megvalósításában

c.)

Könyvtári informatikai fejlesztési program szükséges mértékű támogatása

d.)

Közösségi tér működési feltételeinek, gazdálkodásának és hatékonyságának
vizsgálata, a döntéshozók tájékoztatása.
Nemzeti és etnikai kisebbségek

a.)
b.)

Együttműködés a kisebbségi tervek, programok megvalósításában.
A kisebbségi önkormányzatok gazdasági tevékenységének támogatása

c.)

A kisebbségi önkormányzatok tevékenységének adminisztratív segítése

Ifjúság, sport
a.)

Együttműködés a civil szervezetekkel és sportegyesületekkel az ifjúsági
feladatok ellátásának érdekében
b.) Szükség szerint együttműködés a kistérség önkormányzataival az ifjúsági
feladatok ellátására.
c.)

Lehetőség szerint feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése,
benyújtása.
Nemzetközi kapcsolatok, idegenfogalom

a.)

A fennálló nemzetközi kapcsolatok szinten tartása, erősítése

b.)

Testvérvárosi kapcsolatok ápolása
Területfejlesztés, környezetvédelem

a.)
b.)

Együttműködés és kapcsolattartás a kistérség és a megye településeivel.
Lehetőség szerint nemzeti és uniós források elnyerésére pályázatok előkészítés,
végrehajtásuk szakszerűségének biztosítása.

c.)

Lehetőség szerint településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi
pályázatok gondozása.
Informatika
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b.)

Választások, esetleges népszavazás informatikai lebonyolítása, informatikai
szolgáltatás, adatszolgáltatási feladatok biztosítása,
Az önkormányzat honlapjának fejlesztése, működtetése, karbantartása

c.)

A hivatali és ügyfélkapu folyamatos karbantartása, adatszolgáltatások teljesítése

d.)

A hivatal elektronikus adatbázisainak fejlesztése, bővítése,

e.)

Az Önkormányzat közzétételi kötelezettségének mind szélesebb körben –
elektronikusan – történő megfelelés

a.)

PR tevékenység
a.)

Kapcsolattartás a sajtószervekkel, a PR-ban érintett
vállalkozókkal.
b.) Az Önkormányzat média oldalainak rendszeres aktualizálása

szolgáltatókkal,

Ellenőrzés
a.)

A belső ellenőrzést meghatározó jogszabályok változásainak folyamatos
átvezetése, az ellenőrzések során tett javaslatokkal az irányított költségvetési
szerv
tevékenységének
minden
területén
a
FEUVE
rendszer
eredményességének, gazdaságosságának javítása.

b.)

Az önkormányzati szintű belső ellenőrzési rendszer hatékonyságának javítása a
hivatal és az intézményi belső ellenőrzés együttműködésének fejlesztése által.

2.) A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság köztisztviselőire vonatkozó 2010. évi
teljesítmény-követelmények alapját képező célokat a következők szerint határozza
meg:
a.) A Ket. megfelelő szintű alkalmazása a hatósági és szakhatósági ügyekben, gyors
és hatékony ügyintézés.
b.) Szakmai kapcsolatok erősítése az illetékességi területre vonuló elsődleges
működés szerint vonuló hivatásos tűzoltóságokkal.
c.) Az illetékességi területen működő önkéntes tűzoltó egyesületek munkájának
segítése szakmai iránymutatásokkal, tanácsokkal szakmai rendezvények
szervezésével.
d.) A helyi önkéntes tűzoltó egyesület tevékenységének szakmai és gazdálkodási
szempontok alapján történő támogatása és az önkormányzati támogatás erejéig
jogszabály szerinti elszámoltatása
e.) Jogszabályok változásainak, az új jogszabályok figyelése illetve azok magas
szintű, következetes alkalmazása.
f.) Tűzoltóság állományába tartozók szakmai képzésének, továbbképzésének
biztosítása
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g.) A személyi állomány munkakörülményeinek szinten tartása, javítása
3.) Felkéri a Jegyzőt, hogy az 1.) pontban megfogalmazott célok figyelembe vételével a
Hivatal köztisztviselőinek személyre szóló teljesítménykövetelményeit állapítsa meg.
4.) Felkéri a Tűzoltóparancsnokot, hogy a 2.) pontban megfogalmazott célok figyelembe
vételével
a
Tűzoltóság
köztisztviselőinek
személyre
szóló
teljesítménykövetelményeit állapítsa meg.
5.) Felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző és a Tűzoltóparancsnok személyére szóló
teljesítménykövetelményeit állapítsa meg.
6.) Felkéri a Polgármestert a Jegyzőt és a Parancsnokot, hogy 2010. decemberében
számoljanak be a határozatban rögzített célok megvalósulásáról.
Határidő: 1.) 2.) és 3.) 4.) 5.)pont: 2010.február 28.
Felelős: 3.) pont: Jegyző
4.)pont: tűzoltóparancsnok
5.) pont: Polgármester
6.) pont: Polgármester , Jegyző, parancsnok

4.)

Előterjesztés a közösségi busz üzemeltetési szabályzatáról

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, az előterjesztést a Pénzügyi- és
Területfejlesztési bizottság megtárgyalta, a módosító javaslat szerint a tarifákat egységesen
200 Ft-ban határozzuk meg negyed évre, kísérleti jelleggel. A próbaidő leteltével az anyag
visszakerül a testület elé. Az ülés elején kiosztott bizottsági határozatban ez szerepel, ezzel
tárgyalásra és elfogadásra javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek. Kérdezem a
bizottságok elnökeit szeretnék-e kiegészíteni az elhangzottakat?
Jávorka János képviselő, a PTB elnöke: elkészült a tervezet bizottság megtárgyalta. Kérdés
volt, hogy az igénylést hova kell beadni, miért kell a tolmácsi és bánki gyerekeket szállítani,
mennyi a tarifa? Fejes Zsolt jegyző elmondta, hogy az igényléseket a jegyzőhöz kell leadni,
bérbeadásra kialakult egy javaslat, amire rá fogok térni. Iskolafenntartó társulás keretében
került ide a busz, ez a fő feladata, az iskolások szállítása. Az előterjesztés 7.sz.melléklete
tartalmazza kategóriákat 3 kategóriát készített az előterjesztő.
Vita alakult ki a tarifákkal kapcsolatban. Elmondtam Kazincbarcika példáját, akik 2006-tól
működtetnek hasonló buszt, Hegedűs képviselő úr javasolta, hogy egyelőre ne hozzunk három
kategóriát, illetve mindháromra 200 Ft/km alapdíjat számoljuk és ¼ év után felül tudjuk
vizsgálni, ezt a bizottság egyöntetűen elfogadta.
Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát megnyitom, kérdés, a módosítás kiosztásra került.
Egyéb nincs hozzá, amennyiben több észrevétel hozzászólás nincs, kérem, szavazzanak.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Ha negyed év múlva visszatérünk a kategóriák
összegére, akkor külön legyen kategóriába a civil szervezetek.
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Jávorka János képviselő, a PTB elnöke: én is felírtam magamnak javaslom én is.
dr.Tóth Mária képviselő, a ESZKB elnöke: Ezt a módosítást most is bevehetjük.
Jávorka János képviselő, a PTB elnöke: Az első kategóriába, a kedvezményezettek körébe
soroljuk be,.. kedvezményezettek az önkormányzat és intézményei és rétsági
civilszervezetek…”
Mezőfi Zoltán polgármester: További észrevétel nincs. Amíg gondolkodnak, addig
elmondom, hogy az iskola busz pályázat elsősorban arról szól, hogy hétfőtől péntekig szállítja
a környező településekről a gyerekeket. Azon kívül tanítási időn kívül, tanítási szünetekben,
minden másra alkalmassá válik. Jó volt Hegedűs képviselő úr javaslata, 100 km-nél ez 20.000
Ft 30 +1 fős a busz 60.000 Ft lenne buszköltségbe, így 40.000 Ft kedvezményt adunk. A
jelenlegi VOLÁN tarifákhoz képest szociális kedvezmény.
Jávorka János képviselő, a PTB elnöke: 100 km = 20.000 Ft. A rétsági Polgárőr Egyesület
Alsópeténybe utazott és fizetett 16.500 ft-ot 25 km-re.
Mezőfi Zoltán polgármester: további vélemény nincs, módosításként kezelem az 1. ponthoz
kerüljön kiegészítésre a rétsági civil szerveztek, illetve a negyed év próbaidő után kerüljön
vissza a testület elé. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal a módosító javaslatokat
elfogadta.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
6./2010.(I.28.) kt.határozat
1.) A képviselő-testület a közösségi busz üzemeltetési
szabályzatát megismerte és elfogadja. Az üzemeltetési
szabályzat 7. számú mellékletében a tarifákat egységes
200 Ft/km összegben állapítja meg kísérleti jelleggel
negyed éves időtartamra. Egyúttal a táblázat 1. pontjának
kedvezményezettjeit
kiegészíti
a
rétsági
civil
szervezetekkel.
2.) Felkéri a Polgármestert az üzemeltetési eljárás
lebonyolítására, valamint a busz üzemeltetésével
kapcsolatos költségeknek a 2010.évi költségvetésbe
történő tervezésére.
3.) Felkéri a Polgármestert, hogy a szabályzatot a
negyedév végén felülvizsgálatra terjessze a képviselőtestület elé.
4.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a busz üzemeltetésével
kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátását a Hivatalon
belül szervezze meg.
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Határidő: 2. és 4. pont azonnal, 3.pont 2010. májusi kt.ülés
Felelős: 2. és 3. pont Polgármester, 4. pont Jegyző

5.)
Előterjesztés a Városi Művelődési Központ és Könyvtár tulajdonjogának
megszerzésére
Mezőfi Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi- és Területfejlesztési bizottság
megtárgyalta, és módosító javaslata szerint az utak esetében ki kell kötnünk, hogy a
csatornaközmű átvétele nélkül fogadjuk el a Honvédelmi Minisztérium feltételeit.
Jávorka János képviselő, a PTB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület, a bizottság megtárgyalta.
Lényege a Honvédelmi Minisztérium a kezelésében levő ingatlanokat átadja a városnak,
ebben foglaltatik a Művelődési ház 50 %-os tulajdon része és az alább megjelölt utak.
Nincs ezzel baj, javaslatom volt és most is fenntartom a határozati javaslat 1.a.) pontjához, így
szól: ….az önkormányzat egy eljárás keretében térítésmentesen átveszi az alábbi ingatlanokat
– kivétel a felsorolt hrsz-ú utakon a jelenleg is a Honvédelmi Minisztérium kezelésben lévő
közmű hálózatot.
Ezt amennyiben átvesszük, át kell adni a Nyugat-Nógrádi Vízmű Kft.-nek, fel kell mérni
milyen állapotban van, ha nem veszik át akkor az önkormányzat nyakába szakad.
Javaslom, mert korábban szenvedő alanya voltam. Legfrissebb adat alapján 20 millió Ft
összegben költött rá a Honvédelmi Minisztérium, ez nem lenne jó, ha ránk szakadna.
Elhangzott ellenérvként hogy lehet, hogy nem adják át. Elsődleges a Művelődési ház, de
eddig sem okozott hátrányt, hogy a HM kezelésében van a Művelődési ház. A Minisztérium
nem volt partner, nem járultak hozzá felújításhoz, működéshez, szerintem ez az egy kivétel
mindenképpen kerüljön az anyagba. Ezzel sok problémától óvjuk meg a várost.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tömösvári Sándor szakmai tanácsára kértem ajánlatot a
vízműtől műszaki leírást is az érintett közmű kiváltására. 2009-ben a képviselő-testület
döntése alapján felújítottuk a laktanyán belüli vízi közművet. Ott van a honvédségi és a városi
közmű tisztító. Mintegy 20 millió Ft-ot költött a HM a különböző rekonstrukciós költségekre.
Összesen ennek a volt lepusztult közműnek a kiváltását 12 millió forintra becsüli a Vízmű
Kft. vezetése. Itt hangsúlyozom a HM a tisztító vízjogi engedélyét 2014-ig
meghosszabbították. A PTB javaslatát elfogadom, és meglátjuk, hogy elfogadják-e.
A rétsági polgárok viselik ennek terhét. Valamennyi képviselő felelőssége ennek a feladatnak
az ellátása, oldjuk meg valahogy. Legyen ez egy levélváltás. Fontos mérföldkő, mert amíg a
tulajdon nem kerül átvezetésre, addig nem tudunk pályázaton részt venni, mert a HM
hozzájárulását nem tudjuk megszerezni.
Jávorka János képviselő, a PTB elnöke : Nagyon helyesen annak idején szerencsére született
egy olyan jegyzőkönyv, hogy a laktanyában lévő szennyvízhálózatot nem vette át a város.
Akkor nem csak az üzemeltetés, a felújítás és a hibaelhárítás is minket terhelt volna.
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Én megerősíteni tudom Jávorka úr javaslatát. Saját
bőrömön tapasztaltam, és messzemenőkig támogatom a javaslatot.
Fejes Zsolt jegyző: Szükségesnek tartom az utcanevek pontosítása: Csipke köz, Liget köz,
Akácfa utca, Radnóti út. Így ezekkel egyetért?
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Jávorka János képviselő, a PTB elnöke : Igen.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tekintsük ezt módosításnak, aki egyetért, szavazzon . Egyben
aki az előterjesztést kiegészítve, a módosító javaslattal, amennyiben több észrevétel
hozzászólás nincs, kérem szavazzanak.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8 igen 1 nem szavazattal a módosító javaslatot fentiek
szerint elfogadta.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9 egyöntetű igen szavazattal minősített többséggel az
alábbi határozatot hozza:
7./2010.(I.28.) kt.határozat
1.) Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni a
Honvédelmi Minisztérium támogatását és 418 hrsz.-ú „kivett kultúrház” művelési
ágú ingatlan ingyenes tulajdona adására a Tárca által kikötött feltételeket az
alábbiak szerint elfogadja: (módosítással)
a.)
Az Önkormányzat egy eljárás keretében a 418.hrsz.-al együtt –a Csipke
köz, Liget köz, Akácfa út és Radnóti út szennyvízcsatorna közmű kivételével térítésmentesen átveszi az alábbi ingatlanokat:

1.

418

2.

356/15

Terület
Jellege
(ha,m2)
0,1433
kultúrház
(0,07165)
0,2545
út (Radnóti utca)

3.

356/16

0,3028

út (Akácfa utca)

kivett,saját használatú út

4.

356/22

0,3094

patak

kivett ,patak

5.

474/18

0,0766

út (Liget köz)

kivett, állami terület I.

6.

474/25

0,0755

út (Csipke köz)

kivett, állami terület I.

7.

428/2

0,2422

út (Madách utca)

kivett,állami terület I.

8.

428/3

0,1429

út

kivett, állami terület I.

9.

319

0,2730

kutak,lakóépület,derítő kivett, lakóház, udvar

Fsz.

Hrsz.

Művelési ága
kivett, kultúrház
kivett,saját használatú út

b.) Az Önkormányzat a kultúrház esetében a tulajdonba kerülést követően
térítésmentesen biztosítja a településen működő, a Magyar Honvédséghez
kötődő és gondoskodási körébe tartozó személyek képviseletét ellátó
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társadalmi szervezetek elhelyezését, rendezvényeikhez külön helyiséget, illetve
működésüket a szervezetek, illetve jogutódjainak megszűnéséig.
2.) Az Önkormányzat az 1.) a.) pontban felsorolt ingatlanok vonatkozásában
ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igénybejelentést nyújt be a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nógrád Megyei Területi Irodája részére.
3.) Rétság Város Önkormányzata a tulajdonba adással felmerülő költségek
megtérítését 2010. évi költségvetése terhére vállalja.
4.) A képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatban foglaltaknak
megfelelően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Nógrád Megyei Területi
Irodája valamint a Honvédelmi Minisztérium felé járjon el, és a szükséges
dokumentumok csatolásával nyújtsa be az önkormányzat igényét az ingyenes
tulajdonba adásra.
Felelős: polgármester
Határidő: olyamatos

6.)

Előterjesztés Dr. Szabó Sándor ügyvéd megbízása tárgyában

Mezőfi Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi- és Területfejlesztési bizottság
megtárgyalta, és a Jegyző valamint a Polgármester javaslatát kérve a 80.000 Ft-os megbízást
javasolja.
Jávorka János képviselő, a PTB elnöke: Dr. Szabó Sándor ügyvéd úrnak volt korábbi
megállapodása az önkormányzattal, melyben különböző kérdésekben szakmai segítséget
nyújtott. Az ügyvéd tiszteletdíját 80.000 Ft- + Áfa-val kívánja megemelni. Két javaslat van,
„A” változatban kibővíti a tevékenységet, a bizottság javasolja ezt. A kérelmét támogatja az
„A” változat szerint.
Mezőfi Zoltán polgármester: Az elmúlt időszakban több megállapodás született ügyvéd úr
segítségével, ami Rétságnak jelentős vagyongyarapodás. Két pusztaszántói telek, amit nem
tudtam leírni, a mai napon jártam utána, a Kossuth utcai ingatlan megvásárlásáról a 3000 m2es telekről beszélek. Ma 80 %-os megvásárlásnál tartunk. Kértem ügyvéd urat, hogy a
következő képviselő-testületi ülésre legyen leírva arányszám szerint centiméterre a
tájékoztatás. Ez az egész város érdekét szolgáló döntés volt. Kérdés, észrevétel van?
Hegedűs Ferenc képviselő: Eddig az ügyvéd 40.000 Ft-ért dolgozott, ebből 10.000 az áfa.
Ennek az önkormányzatnak szüksége van az ügyvédre, én támogatom bizottságin is és most
is.
Fodor László képviselő: Miért nem háborodik fel senki, hogy nem pályáztattuk. Az utóbbi
időszakba több lényeges dolog volt, amiről kiderült, hogy nem volt jó a szerződés, a jegyzői
kinevezéssel, a Kft-vel kapcsolatban is, nem éreztem, hogy ügyvéd van. Azt mondom,
hirdessük meg.
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Mezőfi Zoltán polgármester: Ezt módosító javaslatként kezeljem?
Fodor László képviselő: Igen.
Hegedűs Ferenc képviselő: A polgármester és a jegyző figyelmét hívom fel, amikor úgy
érzik, hogy szükség van rá legyen itt az ügyvéd úr, de szerintem mellőzve volt a
munkája,szívesen vállalta volna.
dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Felül kell vizsgálnom a bizottsági ülésen tett
nyilatkozatomat, kénytelenek vagyunk foglalkoztatni jogászt, mert megfelelő tudás hiányában
van jegyző, aljegyző. Én fogom támogatni a további megbízást.
Gál Gábor képviselő MOSB elnöke: Egyetértek Fodor képviselő társam javaslatával és nem
Szabó úr ellen beszélek, semmit nem veszítünk, ha pályáztatjuk, legfeljebb ez lesz az olcsóbb
megoldás, mindenképpen korrekt javaslatnak tartom.
Fejes Zsolt jegyző: Az előterjesztésben nincs kiemelve, de a mellékelt szerződésből kiderül,
hogy az eredeti 2007-ben kelt szerződésben úgy volt meghatározva a díj, hogy 40.000 Ft és az
inflációs ráta mértéke szerinti korrigálás. Ez a korrekció nem történt meg egyszer sem.
Ügyvéd úrral konzultálva, ő nem támaszt igényt visszamenőlegesen. A munkadíj az áfát is
tartalmazza. Az ügyvéd nem a jegyző helyett dolgozik, a jogszabályok értelmében pl.
adásvétel és egyéb aktusok kötelezően ügyvédi ellenjegyzéshez kötöttek, jegyzőként még
csak nem is fogalmazhatok meg szerződést. Mivel köztisztviselői státuszban vagyunk, nem
végezhetjük, mert összeférhetetlenné válunk. Az ügyvéd úr bőségesen megkeresi a megbízási
díját.
dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Ügyvédi ellenjegyzés 1994-1995 óta kötelező, a
jegyző az önkormányzatnál a törvényesség legfőbb őre, ezt nem látom biztosítottnak, ha a
megbízást nem hosszabbítjuk meg.
Fodor László képviselő: Az utóbbi időben különböző érdekek mentén összemosódnak a
dolgok. Három év alatt 18 % az emelkedés, a 80.000 nettó az 150 %-os. Buszvezető
közalkalmazott lenne, meg kéne pályáztatni, ezt miért nem kell? Megint más mércékkel
mérünk?
Fejes Zsolt jegyző: Ez egy meglévő szerződés módosítása, nem kell pályáztatni, dönthet így a
képviselő-testület.
Fodor László képviselő: Az nem a város érdeke, ha valaki olcsóbban csinálja?
Gondoskodnunk kellett egy család elhelyezéséről is, a fél házat valaki megvette és az ott
lakókat kiebrudalták, szintén az ügyvéd úr kapcsán.
Mezőfi Zoltán polgármester: legutoljára a Kossuth u. 234,5,6. hrsz.-ú telkek kapcsán 27
tulajdonossal kötött szerződést, 3 hrsz.-on az annyi szerződés, - nem vagyok prókátora egy
ügyvédnek sem - és az a kamarai ajánlásokat ismerjük. Szerintem zárjuk le a vitát ez az
önkormányzat érdekeit szolgáló, jó döntés volt.
dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Ha ugyanazok a tulajdonosok a vevők és az eladók
akkor nem kell több szerződés.
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Mezőfi Zoltán polgármester: Fodor László javaslata a pályáztatásról: írjon ki a
feladatellátásra az önkormányzat pályázatot vagy nem:
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3
igen 6 nem szavazattal a Fodor László módosító
javaslatát az ügyvédi megbízás pályáztatására elutasítja.
dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Többen rosszul értelmeztük a díj összegét 80.000+
ÁFA, nekem javaslatom hogy bruttó 80.000 Ft-ért fogadjuk el.
Fejes Zsolt jegyző: Az eredeti szerződésben úgy van, hogy az áfát tartalmazza, egyetértek
Tóth Mária képviselő asszonnyal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több észrevétel hozzászólás nincs, kérem,
szavazzanak.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
6igen 1
nem 2 tartózkodás szavazattal az alábbi
határozatot hozza:
8./2010.(I.28.) kt.határozat
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel megköszöni dr. Szabó Sándor ügyvéd úr eddigi
munkáját és kérelmének helyt adva 2010. február 01.
napjától megbízási díját bruttó 80.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg. A megbízási díj évente az inflációs ráta
mértékével emelkedik.
Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatnak megfelelően
a megbízási szerződést- kibővítve a behajtásokkal,
képviselő-testület ülésein való jelenléttel - módosítsa, és a
2010.évi költségvetésben a megbízás költségét tervezze.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010.február 01.
7.) Előterjesztés Rétság külterület 0148/1,3,7 hrsz.-ú, állami tulajdonú földrészletek
tulajdonjogának térítésmentes átruházásának kezdeményezésére
Mezőfi Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi- és Területfejlesztési bizottság
megtárgyalta, elnök úr kiegészíti az előterjesztést?
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Igen, a 34 ha terület megszerzéséről szól az
előterjesztés. A bizottsági ülésen csak annyi módosítás hangzott el, hogy az előterjesztés
szövegezéséből kerüljön ki a 60 darab lakás szövegrész. Javított változatban így szerepel, ezt
elfogadásra javasoljuk a képviselő-testületnek.
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Kérem a ma kiadott javított változat javítását, tárgy
legyen odatéve telkek helyett „ telkeket”.
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Mezőfi Zoltán polgármester: amennyiben több észrevétel hozzászólás nincs, kérem,
szavazzanak.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
9./2010.(I.28.) kt.határozat
A képviselő-testület Rétság külterület 0148/1, 0148/3,
0148/7 hrsz-ú földrészletek tulajdonjogának térítésmentes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést az
ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő
megszerzése érdekében.
Az ingatlanokat az Önkormányzat a 2007. évi CVI.
törvény 36.§ (2) c) pontja és az 1990. évi LXV tv.
(Önkormányzati
tv.)
8.
§
(1)
bekezdésében
meghatározottak
alapján
településfejlesztési
önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni, és a településrendezési eszközöknek
megfelelően lakóterület bővítésére, lakótelkek kialakítása
céljára kívánja felhasználni.
Rétság Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerülő valamennyi költség megtérítését, az
ingatlan vonatkozásában az állammal szemben támasztott
bármely követelésről lemond.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8.) Előterjesztés a gyermek és szociális étkezés térítési díjáról szóló rendelet
módosításáról

Mezőfi Zoltán polgármester: Az előterjesztést az Egészségügyi- Szociális- és
Környezetvédelmi Bizottság valamint a Pénzügyi- és Területfejlesztési bizottság
megtárgyalta. Kívánják kiegészíteni?
Dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Ezt az adminisztratív rendeletmódosítást a
bizottság elfogadásra javasolja a testületnek. Szeretném megemlíteni, hogy az SZMSZ által
rögzített sorrendet tartsuk be, előbb kerüljenek napirendre a fontosabb dolgok, a rendeletek és
csak azután döntsünk másról. Egyébként nem értem miért van olyan messze egymástól a két
rendelet? Megjegyzem, van olyan napirendi pont, aminek nem az a címe, amiről döntöttünk.
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: A bizottság is javasolja a rendeletalkotást.
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Mezőfi Zoltán polgármester: amennyiben több észrevétel hozzászólás nincs, kérem,
szavazzanak.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal 3./2010.(I.29.)ö. rendeletét
a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló
15./2009. (XII.18.) ö. rendelet módosításáról
megalkotta.
9.) Óvoda pályázat benyújtása gépészeti felújításra
Mezőfi Zoltán polgármester: Elnézést, de nem tudtuk, hogy a beadási határidő február12.
Mivel 11-én ülés lesz, konkrét számot tudunk idehozni. A tájékoztatóban le van írva, jelenleg
a lap alján, hogy”... a pályázatot elkészítő csak kizárólag nyertes pályázat esetén kér pénzt”.
Az óvodát kívülről rendbetettük 14 millió Ft van a belső akadálymentesítésre, amit november
elejéig kell elvégezni. A gépészeti felújítással együtt csak egyszer kéne bontani és
helyreállítani nem kétszer. Lesznek festési és bontási munkák, ha ezt a pályázatot is
megpróbáljuk, akkor egybe meg lehet oldani, és lehet, hogy még a tetőszigetelés is belefér.
Így a biztonságtechnikai szempontból Rétságnak fontos beruházás elkészülhet.
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Örülök, hogy csak sikeres pályázat esetén jelentkezik
a költség. Nem szeretem, az ilyen pakolt napirendeket, ezért kérem, a polgármestert és a
jegyzőt, hogy körültekintően készüljön el a pályázati anyag és a költségvetés készítésénél az
önrész kerüljön figyelembe vételre. A február 11-i ülésre konkrét számokkal kerüljön vissza.
Mezőfi Zoltán polgármester: A vitát lezárom, köszönöm a türelmet, szavazzunk az óvoda
gépészeti pályázat elkészítéséről
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
10./2010.(I.28.) kt.határozat
A Képviselő-testület támogatja az Óvoda felújítására
vonatkozó pályázat benyújtását.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000
Ft-ig terjedő összegig a pályázathoz szükséges
mellékleteket beszerezze (tulajdoni lap, tervdokumentáció
elkészítése, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése…).
1.000.000 Ft feletti összeg esetén a Képviselő-testület
döntése
szükséges.
Felhatalmazza
továbbá
a
polgármestert, hogy a pályázatírással bízza meg a
Proviosio and Prosperitas Kft-t.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos,
pályázat benyújtására: 2010. február 15.
10.) Képviselői felajánlások
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Mezőfi Zoltán polgármester: A PTB tárgyalta Jávorka János és Gál Gábor valamint
dr.Katona Ernő és dr.Dobos Attila felajánlását. Sorban mondom.
Gál Gábor képviselő úr 2010. évi tiszteletdíjából a „Ságok II. Találkozója” előkészületeihez, a
Kormorán Együttes 2010. augusztus 7-ei koncertjéhez - a fedett színpad felállításának
költségeire - 312 500 Ft összegű felajánlást tett. Jávorka János képviselő úr 2010. évi január
havi tiszteletdíját felajánlotta a „Kereplő Gyermek Néptánc Egyesület”, valamint a 2010. évi
február havi tiszteletdíját a „Hunyadi János Nyugállományú Klub” javára. Dr. Katona Ernő
alpolgármester úr 2010. évi tiszteletdíjának bruttó összegét ajánlotta fel a „Kölyöksziget
Alapítvány” javára. Dr. Dobos Attila képviselő úr 2010. évi január havi tiszteletdíját a
„Rétsági Labdarúgó Sportegyesület” javára ajánlotta fel.
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: A bizottság a felajánlásokat tudomásul vette és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ha jól emlékszem, bizonyos mennyiségű hiányzás után a
tiszteletdíj megvonásra kerül.
Fejes Zsolt jegyző: A képviselő-testület rendelete nem jogszerű, mert a vonatkozó jogszabály
szerint a tiszteletdíj maximum 25 %-kal csökkenthető. Az Államigazgatási Hivatallal
konzultálunk, hogy ebben az esetben mi a helyzet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem, szavazzunk a
felajánlásokról
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
11./2010.(I.28.) kt.határozat
Rétság Város Képviselő-testülete Gál Gábor képviselő Úr
2010. évi tiszteletdíjából a „Ságok II. Találkozója”
előkészületeihez, a Kormorán Együttes 2010. augusztus 7ei koncertjéhez - a fedett színpad felállításának költségeire
312 500 Ft összegű felajánlását tudomásul veszi.
Megbízza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat tárgyévi
költségvetése legközelebb esedékes módosításával egy
időben a tiszteletdíj összegének átcsoportosításáról
gondoskodjon.
Megbízza a polgármestert, hogy a tiszteletdíj
felajánlásával kapcsolatos megállapodást a Rétsági Városi
Művelődési Központ és Könyvtárral kösse meg, illetve a
Képviselő-testület nevében írja alá azokat.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Fejes Zsolt jegyző
Határidő: 30 nap
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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12./2010.(I.28.) kt.határozat
Rétság Város Képviselő-testülete Jávorka János képviselő
Úr 2010. évi január havi tiszteletdíjáról történő felajánlását
a „Kereplő Gyermek Néptánc Egyesület”, valamint a
2010. évi február havi tiszteletdíjáról történő felajánlását a
„Hunyadi János Nyugállományú Klub” javára tudomásul
veszi.
Megbízza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat tárgyévi
költségvetése legközelebb esedékes módosításával egy
időben a tiszteletdíjak összegének átcsoportosításáról
gondoskodjon.
Megbízza a polgármestert, hogy a 2010. évi január havi
tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatos megállapodást a
„Kereplő Gyermek Néptánc Egyesülettel”, illetve a 2010.
évi február havi tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatos
megállapodást a „Hunyadi János Nyugállományú
Klubbal” kösse meg, illetve a Képviselő-testület nevében
írja alá azokat.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Fejes Zsolt jegyző
Határidő: 2010.február 28.

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9

13./2010.(I.28.) kt.határozat
Rétság Város Képviselő-testülete Dr. Katona Ernő
alpolgármester úr 2010. évi tiszteletdíjának bruttó
összegéről történő felajánlását a „Kölyöksziget
Alapítvány” javára tudomásul veszi.
Megbízza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat tárgyévi
költségvetésének elkészítésekor a tiszteletdíj összegének
átcsoportosításáról és havonta történő átutalásáról a
Kölyöksziget Alapítvány javára gondoskodjon.
Megbízza a polgármestert, hogy a 2010. évi tiszteletdíj
felajánlásával kapcsolatos megállapodást a „Kölyöksziget
Alapítvánnyal” kösse meg, illetve a Képviselő-testület
nevében írja alá azt.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Fejes Zsolt jegyző
Határidő: 2010.február 28.
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Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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14./2010.(I.28.) kt.határozat
Rétság Város Képviselő-testülete Dr. Dobos Attila
képviselő Úr 2010. évi január havi tiszteletdíjáról történő
felajánlását a „Rétsági Labdarúgó Sportegyesület” javára
tudomásul veszi.
Megbízza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat tárgyévi
költségvetése legközelebb esedékes módosításával egy
időben a tiszteletdíjak összegének átcsoportosításáról
gondoskodjon.
Megbízza a polgármestert, hogy a 2010. évi január havi
tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatos megállapodást a
„Rétsági Labdarúgó Sportegyesülettel” kösse meg, illetve
a Képviselő-testület nevében írja alá azokat.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Fejes Zsolt jegyző
Határidő: 2010.február 28.

11.) A 269/2009.(XII.17.)kt.határozat visszavonása
Mezőfi Zoltán polgármester: Bizottság nem tárgyalta, technikai dolog.
Gál Gábor képviselő MOSB elnöke: Mit vonunk vissza pontosan?
Fejes Zsolt jegyző: Az aljegyzői pályázat első fordulójában egy jelölt sem kapta meg a
szavazatot, döntés született a pályázat újbóli kiírásáról. A másik ülésen sor került a
választásra, így egy technikai döntést kell most hozni, az aljegyző kinevezésével okafogyottá
vált pályázati kiírás visszavonásáról.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6
igen 2 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
15./2010.(I.28.) kt.határozat
A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi 269/2009.
(XII.17.) számú határozatát, mivel az aljegyzői álláshely
betöltésre került.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

12.) Sportpályázatok leadási határidejének módosítása
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Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Együttes ülés keretében döntöttünk. A kiírás január 25én jelent meg, ezt a jegyzőnek kötelező közzé tenni, a pályázati határidő rövidsége miatt
célszerű meghosszabbítani, nem tudom, hogy a 30 napot biztosítani kell vagy akarja a
képviselő-testület ezt februárban tárgyalni. Előtte a bizottságnak vizsgálni kell.
Szerintem a 30 napot biztosítani kell, és ki kell értesíteni az egyesületeket a beadási határidő
módosításáról. Javaslom azt is figyelembe venni, hogy akinek előbb lenne kérelme, annak
tárgyalására kerüljön sor, és az időarányosan kerüljön támogatásra.
Fejes Zsolt jegyző: A január 25-éhez képest a beadási határidő 30 napjával egyetértek. Onnan
bírálat további 30 nap. Költségvetési rendeletben határozza meg a képviselő-testület.
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Nem kell 30 nap a bírálathoz, csak ne aznap legyen a
rendes vagy rendkívüli képviselő-testületi ülés.
Mezőfi Zoltán polgármester: javaslom a 25-i határidőt és soron következő ülésen a
képviselő-testület dönt. Ezt szavazzuk meg.
9 igennel egyöntetűen elfogadja a javaslatot
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
16./2010.(I.28.) kt.határozat
A képviselő-testület a 2010. évi sporttámogatási
pályázatok benyújtási határidejét 2010. február 25-re
módosítja, ezt követően a pályázatok elbírálásáról soron
következő ülésén dönt.
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati határidő módosításáról
értesítse az érintetteket.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
13.) Egyebek
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebben a napirendben először az alpolgármester úr
tájékoztatására kerül sor. Átadom a szót Dr. Katona Ernő alpolgármester úrnak.
dr. Katona Ernő alpolgármester: A HPV oltásról szeretnék beszámolni. A 29 jelentkezőből
1 mondta vissza az igényét, a második oltást huszonketten kapták meg és február 2-án kapják
meg, akik nem jöttek el. A harmadik oltás júniusban lesz, szeptemberben lesz a jelenlegi
7.osztályosok és 6.osztályosok oltása, ennek költségét a költségvetésbe tervezzük, és
megkeressük a nem rétsági polgármestereket is ezzel kapcsolatban, hogy a Rétságon tanuló
gyermekeik oltását finanszírozzák. Kérek arra felhatalmazást, hogy csatlakozhassanak azok,
akik ide járnak iskolába.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezzel fajlagosan csökkenne a költség, ha csatlakoznának.
Rétsági kábel adását több mint 10 településen lehet látni, ezt felhívásként fogjuk kezelni.
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Dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Ne bonyolítsák, mert a mostanit már el is kellett
volna felejteni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Megfogadjuk képviselő asszony tanácsát.
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Többen kifogásolják a hivatal melletti oldalon a
parkolást, a forgalomtól le kellene zárni, mert balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki. Addig
kell tenni valamit, amíg nincs baleset.
Játszótérrel kapcsolatos anomáliát többen felvetették. Több képviselő kérdezte, hogy bizonyos
munkák nem lettek elvégezve, kipótolva. Az Ipoly Erdő Zrt-vel fel kell venni a kapcsolatot 16
millió Ft-ért elvárható, hogy ezt rendezzék. Ennek legyen felelőse.
Laktanya : az APV Zrt. felé a különböző kárigények megfogalmazása milyen helyzetben van?
Rákóczi út 53. alatti lakók kérése hogy a parkolóban lévő helyzet (gödrök, tócsák) tavasszal
az önkormányzat rendezze, a közterületet zúzott kővel borítsa. Kérem, hogy a költségvetésbe
ez legyen betervezve.
Kérem, hogy a képviselő-testület anyagait időben kapjuk meg, legyen benne a beszámoló a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, és az SzMSz szerint legyenek felépítve a
napirendek. Both József úrtól kaptam levelet, részemről lerágott csont, választ kell adni.
Fejes Zsolt jegyző: Both úr megkapta a választ a kérdéseire. Amit a képviselők is megkaptak
egy újabb levél, folytatjuk a párbeszédet.
Mezőfi Zoltán polgármester: A laktanya kérdésére nem tudok most válaszolni, és a többit is
felírtam.
Hegedűs Ferenc képviselő: Ugyanezeket szerettem volna elmondani, javaslom a megállni
tilos táblát feltenni a parkolónál.
Mezőfi Zoltán polgármester: A legközelebbi közlekedési bejárásnál a Közútkezelő Kht-tól
kérek javaslatot, hogy lehet ezt megoldani. Annak idején a parkoló nem erre a forgalomra
készült.
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: A 2.sz.napirendre vissza akarok térni. A bizottság
együttes ülésen hozott olyan döntést a képviselő-testület felé, amit képviselő-testület döntése
nélkül nem lehet végrehajtani, ha ez a következő képviselő-testületi ülésen kerül tárgyalásra,
olyan ülés legyen, ahol közvetíti a Tv is, mert olyan téma van, amiben olyan döntés kell, ami
a lakossági igényeket kielégíti.
Bizottsági hatáskörben ezt nem lehet eldönteni, azt a képviselő-testületnek el kell fogadni.
Utána lehet a bizottságot összehívni, ha polgármester úr úgy akarta, hogy ne legyen
közvetítés. Ezt nem lehet. A lakosság köréből is ezért jöttek el, én sérelmezem, hogy levételre
került a napirendről.
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Összevont bizottsági ülésen meg lett beszélve a
probléma részletesen. Egyhangú javaslat volt mindkét témában:
a.) Honlap: polgármester és a jegyző, a bizottsági elnökök, akik még részt kívánnak
venni, Művelődési ház vezetője és Gonda úr, és aki még szakember üljenek le. Nem
tudjuk, milyen megállapodás van. Készüljön egy tervezet, amelyben minden kritérium
szerepel. Mivel ez nincs még meg, legyen ez a következő képviselő-testületi ülés
napirendjén.
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b.) Hangadóval kapcsolatban a kiadó a művelődési ház vezetője, biztosítsuk az anyagi
fedezetet és egy konstruktív szerkesztő bizottság fogja át az egészet.
Dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Többen kifogásolják, hogy Rétságon karácsony
előtt adományozásra került sor, többek szerint igazságtalanul, mások megköszönték. Vince
Tündétől azt a tájékoztatást kaptam, hogy a gyermekjóléti szolgálat osztotta, nem kerestek
meg, nem véleményeztem. Tünde köztölte hogy nincs szükség a bizottság és az én
véleményemre.
Kifogásolták, hogy más községekbe többször osztanak csomagot, jótékonykodnak, erre is azt
tudom mondani, hogy nincs tudomásom ilyen akcióról. Nyáron egyik szeretetszolgálat
jelentkezett, hogy jelentős csomagokat fog kiosztani Rétságon, megpróbáltam előkészíteni a
szállítmány helyét. Aztán ez elült, semmi nem lett a dologból. Történelmi mélyponton
vagyunk ez ügyben is. 2008-ban többször részt tudtunk venni ilyen akciókban.
A város szolgálatáért elismerő címet miért nem osztottuk ki, hogy lehet, hogy egyetlen
dolgozó sincs, aki ezt megkaphatta volna. Szégyellem magam, hogy nem volt olyan
intézményvezető. Az intézményvezetők közül többen megtehették volna, van olyan, ahol az
intézményvezető ezt minden évben megtette, amíg a dolgozói el nem fogytak.
Szégyenletesnek tartom.
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: A mai ülésre tekintettel a bizottsági elnökségről mai
nappal lemondok. Bizottságban az aktív munkámat továbbra is végzem.
Fejes Zsolt jegyző: A képviselő-testületnek tudomásul kell venni a bejelentést.
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7
igen és 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot
hozza:
16./2010.(I.28.) kt.határozat
A képviselő-testület tudomásul vette Gál Gábor képviselő
úr Művelődési Oktatási és Sport Bizottsági elnöki tisztéről
való lemondását. A képviselő úr elnöki tevékenységét a
képviselő-testület tisztelettel megköszöni.
Mezőfi Zoltán polgármester: A mai nyilvános ülés végére értünk, egy rövid technikai
szünetet követően folytatjuk tanácskozásunkat zárt ülés keretében.
Megköszönöm az aktív részvételt és a hozzászólásokat valamint a bizottságok munkáját.
Az ülést bezárom.
Kmf.

M e z ő f i Zoltán
polgármester

F e j e s Zsolt
jegyző
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