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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: 2010. szeptember 23-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 
hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 
23-i rendes nyílt ülése 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek! Tisztelettel 
köszöntöm a képviselő-testület a 2010. szeptember havi rendes és egyben ünnepi, 
cikluszáró ülésén megjelent képviselő hölgyeket és urakat, intézményvezetőket, 
meghívott bizottsági tagokat, a megjelent érdeklődőket és a meghívott 
vendégeket. Külön köszöntöm Kapitány urat, aki a mai ülésen beszámol a 
rendőrkapitányság elmúlt éves működéséről. A képviselő-testület ülését 
megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 fő jelenlétével 
határozatképes.  
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően jegyzőkönyvi 
hitelesítőnek javaslom Majnik László képviselő urat és Jávorka János képviselő 
urat. 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal a jegyzőkönyvi hitelesítőnek 
Majnik László képviselő urat és Jávorka János 
képviselő urat jelölik ki.  

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mielőtt rátérünk a napirendre, szeretném ünnepi 
ülésünkön megköszönni a Tisztelt Képviselők és külsős bizottsági tagok négyéves 
aktív munkáját, rövid technikai szünetet rendelek el. Ez egy olyan négy év volt, 
ahol együtt sírtunk és együtt nevettünk. Rétság Város képviselő-testülete ezzel a 
10 fővel, aki betöltötte azt a megtisztelő szerepet azokkal a vitákkal bárki bármit 
mond bárki bármit gondol,előbbre vitte a várost. Néhány adatot szeretnék 
ismertetni: AZ elmúlt négy évben 2006- és 2010 között 92 testületi ülést 
tartottunk. Emlékeztetek arra mindenkit, hogy egy évben minimum 6 ülést kell 
tartani. Határozatok száma 914 db nem kevés. Rendeletek száma 58 db, tehát ez 
sem kevés. Ebben a tükörben nézve sokat dolgozott az önkormányzat. 
Összefoglalva tetszik, nem tetszik sokat dolgozott, és küldött. Választások jönnek 
és kötelességem elmondani, hogy nagy tisztelettel köszönöm minden kollegának, 
intézményvezetőknek, bizottsági tagoknak és képviselőknek hogy ezt a négy évet 
végigküzdöttük együtt. Az előttünk lévő időszakban pedig, minden választáson 
indulónak kívánom, hogy mérettessen meg, hangoztassa azokat az eredményeket, 
amelyeket elért, harcoljon az igazáért. Olvastam az indulók programjait, azt kell 
mondanom, hogy jók.  
Bárki lesz a polgármester, bárki lesz a 6 fős képviselő-testület, azt kívánom nekik, 
hogy október 06-tó közös munka következik. A lehetőségek tükrében nem 
felelőtlen döntések születtek, igyekeztünk előre menekülni. 
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Rétság város 10 képviselője nem egyszer vitatta meg a döntéseket, de amik 
megszülettek önmagukért beszéltek, legyen az iskola felújítás, akadálymentesítés, 
járóbeteg ellátó központ. Nagyon nagy lesz a következő testület felelőssége. Csak 
köszönettel tartozom a leköszönő testület munkájáért. Engedjétek meg, hogy 
köszönetemet fejezzem ki a négy éves munkáért. 
 

( Mezőfi Zoltán polgármester emléklappal köszöni meg a 
leköszönő képviselők és bizottsági tagok munkáját)  

 
S Z Ü N E T 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az állandó beszámolók tárgyalására kerül sor. Az 
anyag kiosztásra került. Itt jegyzem meg, hogy a Járóbeteg Ellátó Beszámolóját 
zárt ülés keretében fogjuk tárgyalni mivel személyi anyagokat is tartalmaz. Ez 
már a meghívóban is így szerepelt. Köszönöm! 
 
 

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Várom a kérdéseket! Kérdés, vélemény mehet 
egyben! 
 
Gál Gábor képviselő MOSB elnöke: Szeretném megkérdezni a Hangadó 
szerkesztőbizottsága. Intézményvezető felelős, ki van pipálva a feladat és a 
megjegyzés, hogy újabb jelentkezés nem történt. Ha így van miért nem került a 
tárgyban illetékes bizottság elé? 
 
Fejes Zsolt jegyző: Vártam az intézményvezető jelzését, ennyi tájékoztatást 
kaptam, hogy nem volt több jelentkező. Első esetben is kevés volt a jelentkező a 
meghirdetett helyekhez képest, második esetben is ugyanez volt a helyzet, nem 
volt miről szavazni. 
 
Gál Gábor képviselő MOSB elnöke: Nem fogadom el a választ. Akkor az volt a 
gond, hogy rövid ideig volt kiírva, ezért kértük az újabb hirdetést. Függetlenül a 
jelentkezőktől ennek a bizottság elé kellett volna kerülni, de majd dönt a 
következő testület. 
 
Fejes Zsolt jegyző: Két verzió volt, először 3 tagút később 5 tagút akartak 
választani, de nem volt több csak a 4 fő, nem nekem kellet volna ezt 
előterjeszteni. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról kiadott táblázathoz 
annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy még mindig a régi formátumban van azon ok 
miatt, amit a múltkor is említettem.  
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A végrehajtások berögzítése van hátra, ha e nélkül adnánk le, 30-40 oldalas hiányt 
hozna le. Még egyszer tisztelettel megköszönöm Gál Gábor képviselő úr 
segítségét, hiszen egy remek, nagyon jól használható programot kapott a hivatal, 
melynek segítségével villámgyorsan lehet a nyilvántartásban keresni. 
Laktanya pályázata ma járt le, pályázat nem érkezett. Kérem a képviselő-
testületet, hogy nyilvánítsák ki szándékukat, hogy hirdessük-e meg, vagy 
kívánnak-e rajta módosítani. A vagyonrendelet értelmében, ha a pályázat kétszer 
eredménytelenül záródik le, akkor a továbbiakban nem kötelező a pályáztatás, és 
ebben az esetben a képviselő-testület az értékbecslésben rögzített összegektől is 
eltekinthet, de ez csak az újabb, eredménytelen pályáztatás után lép életbe. 
Köszönöm! 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 
igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló 2010.szeptember 
havi beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja. 
 
 

Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, az 
önkormányzat érdekében végzett munkáról: 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Várom a kérdéseket! A kiadott anyag csak a 
legfontosabb, húsbavágó témákat tartalmazza. Egy mondat kiegészítést teszek, 
mivel az anyag előbb ment ki. Szombaton együtt vehettünk részt Nógrád Megye 
napján. Gratuláltunk Szlezák Istvánnénak. Főjegyző úrral váltottam egy pár szót. 
Hivatalosan is megírtuk, hogy szeretnénk a tüdőgondozót hasznosítani, 
értékesíteni. Nem belemenve a részletekbe lényeg, hogy főjegyző úrral történt 
egyeztetés szerint nyitottak minden verzióra, a közeli időszakban megbeszéljük a 
közös értékbecslést vagy a kedvező megosztást, érdemben már csak a 
választásokat követően, hiszen a megyei önkormányzatnak is fel kell állnia. 
Köszönöm, Várom a kérdéseket! Amennyiben nincs, aki a tájékoztatóval egyetért, 
most szavazzon! 
 

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. 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Napirend előtt megadom a szót Jávorka János 
képviselő úrnak! 
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Köszönöm szépen! Tisztelt Képviselő-
testület! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kapcsolódva polgármester úr 
tájékoztatásához, fontos kérdésnek tartom a közvélemény tájékoztatását. Nem 
hagy nyugodni a kérdés.  
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A tájékoztatás fontos kérdés, az is fontos, hogy a széles közvéleményt reálisan 
tájékoztassuk, de még rosszabb, ha félretájékoztatjuk. Az utóbbi napokban több 
személytől hallottam, hogy a képviselő-testület egyik tagja Hegedűs Ferenc olyan 
kijelentéseket tesz, amely 3 képviselőhöz köthető, név szerint Kotroczóné Somosi 
Éva, Majnik László és jómagam vagyunk az érintettek. Nem tudom ezt a kérdést 
hova tenni, ezért szólok róla. Nagy tisztelettel megkérem Hegedűs képviselő urat, 
hogy ne mondjon ilyeneket, mert nem fedi a valóságot. A rétsági képviselő-
testület a Magyar Köztársaság törvényei és az SZMSZ alapján hozza meg 
döntéseit. 10 fős testületben 6 igen kell az egyszerű és szintén 6 igen kell a 
minősített többséghez is. Nem gondolja senki komolyan, hogy a 3 képviselő 
valamilyen teljhatalommal bírunk a képviselő-testületben, hogy eldönthetünk 
bizonyos kérdéseket. Minden esetben az elmúlt 4 évben, azt megelőzően és a 
következőkben is, a döntésekre ugyanezek a szabályok vonatkoznak. Például: 
magam részéről minden esetben elfogadtam és tudomásul vettem a többségi 
döntést akkor is, ha nem volt részemre kedvező, vagy nem tartalmazza az én 
véleményemelt. Számtalan esetben vetettem fel kritikát, stb. Ilyen volt a bérkeret 
túllépés, be nem fejezett játszóterek, fedezetlen kifizetések, jogosulatlan 
szerződéskötések, Hangadó, honlap viták. Ezzel azt szerettem volna érzékeltetni, 
hogy mindig a reális tényekről, objektív helyzetről adjon tájékoztatást, mert ez 
nem vezet sehová. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ügyrendileg két percben lehet felszólalni! 
 
Majnik László képviselő: Csatlakozom Jávorka János képviselő úr 
véleményéhez, nekem is van róla tudomásom, hogy ilyen hírek mennek a 
településen. A többség döntése mindenkire nézve kötelező. Nyilván voltak esetek, 
amikor más volt a véleményünk. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Tisztázva a helyzetet. Egy beszélgetésben feljött, 
hogy el van adósítva a város. Szó sincs ilyenről. Járóbetegnél én konkrétan 
elmondta, hogy a 3 emberért még a Lombos úrhoz is elmentem. Ez butaság ilyet 
mondani. Kimondottan a Járóbeteggel kapcsolatban merült fel a három név, ezt 6 
embernek kellett megszavazni. Azt mondtam, hogy az a három ember nem 
szavazta meg. Fiadnak voltak aggályai, máshol ez nem hangzott el, kérdezd meg 
őt. 
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Örülök, hogy ezt elmondtad, ha így van, 
akkor elnézést kérek. Egy dolog a tények és igazság kedvéért. A Járóbeteg 
épülésére 10 igennel szavaztunk. A vita ott kezdődött, hogy a fejlesztési 
megállapodást kellett elfogadni, amit hárman nem fogadtunk el, és mai napig is 
ehhez tartom magamat. Senki sem fizette még be a 17 településről. Az összes 
dolog a rétsági önkormányzat baja lesz egyedül. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Rátérünk a napirendi pontokra. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján javaslom a 6.számú napirendi 
pontot a hulladék vas értékesítéséről levenni! Aki egyetért, kérem, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 
igen szavazattal levette a napirendi pontokra tett módosító 
javaslatot miszerint a 6.számú napirendi pontot a hulladék 
vas értékesítéséről az ülés napirendjéről leveszi, elfogadta. 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Helyette kérem felvenni 6.napirendi pontban:  
Általános Iskola pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos döntést. Bizottság 
tárgyalta. Aki egyetért, kérem szavazzon: 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 
igen szavazattal 6.napirendi pontban  Általános Iskola 
pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos döntés 
tárgyalását felvette. 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Továbbá kérem felvenni 7. napirendi pontnak: 
Felszabaduló egészségügyi objektumok értékbecslési árajánlatai napirendet. Aki 
egyetért, kérem, szavazzon! 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 
igen 1 tartózkodás szavazattal 7. napirendi pontnak: 
Felszabaduló egészségügyi objektumok értékbecslési 
árajánlatai című napirendet felvette. 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: További javaslatot várok!  
 
dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: A Pénzügyi bizottság 5.napirendi 
pontként tárgyalta a következő napirendet: Tájékoztató a 2010.évi költségvetés 
végrehajtásáról. Ez miért nem szerepel a napirenden? 
 
Fejes Zsolt jegyző: PTB nem kérte a napirendre vételt, azonban alkotott egy 
javaslatot, ami kiosztásra került azzal a szöveggel, amit a PTB megfogalmazott. 
Kérem ezt a napirendet így felvenni. Együtt is lehet tárgyalni, beleillik a 2. 
napirendbe. 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértenek azzal, hogy a 2.napirendben legyen 
tárgyalva: 
 

Rétság Város Képviselő-testülete 8 igen 1 nem szavazattal 
úgy dönt, hogy a „a Tájékoztató a 2010.évi költségvetés 
végrehajtásáról” című anyagot a 2. napirend keretében 
tárgyalja. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Ha nincs több javaslat, akkor az elhangzottak szerint 
tehát kérem, a napirendi pontokra tett javaslat elfogadásáról szíveskedjenek 
szavazni. 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 
egyöntetű igen szavazattal az ülés napirendjét az alábbiak 
szerint állapítja meg:  

 
Napirendek: 

 
1.) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója  
2.) Beszámoló az Önkormányzat 2010.évi költségvetés 

első féléves teljesítéséről 
3.) Tájékoztató a kihelyezett középiskola 

2009/2010.tanévéről, működéséről    
4.) Beszámoló a 2010/2011.oktatási év indításának 

tapasztalatairól, illetve a 2009/2010.oktatási évről, 
tájékoztató a 2010./2011.év indításának 
előkészítéséről, a pedagógiai program végrehajtásáról 

5.) Paletta Kft kérelme 
6.) Általános Iskola pénzmaradvány felhasználásával 

kapcsolatos döntés 
7.) Felszabaduló egészségügyi objektumok értékbecslési 

árajánlatai 
8.) Egyebek 
           
Zárt ülés: 
 
9.) Előterjesztés a „Város szolgálatáért” és az „Év rétsági 

tanulója” elismerés adományozásáról 
10.) A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó beruházással 

kapcsolatban a polgármester és a Nonprofit Kft 
ügyvezetőjének tájékoztatása a beruházás előre 
haladtáról és a működtetés előkészületeiről  

 

1.) számú napirend 
Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Elnök 
úré a szó! 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! A bizottsági 
ülésen két kérdés hangzott el Ludányi Bizottsági tag részéről, hogy miért nem 
szerepelnek más megyei adatok a beszámolóban, mert ez által jobban össze lehet 
hasonlítani a kapitányság eredményességét.  
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Kapitány úr elmondta, hogy ez nem lenne szerencsés, számtalan objektív 
körülmény van, ami miatt nem hasonlítható össze, pl. terület, lakosság, létszám, 
stb. ami befolyásolja a közrendet, a közbiztonságot. Másik kérdés hogy nem 
szerepel a közmunka megváltása, hogyan miképp lehetséges. Erre jegyző és 
kapitány válaszolt, hogy erre más a jogszabályváltozások miatt nincs lehetőség. 
Én, mint a Polgárőrség vezetője elmondta, hogy nagyon jó a kapcsolatunk a 
rétsági kapitánysággal. Összefoglalva a rétsági kapitányság hosszú évek óta 
kiemelkedő tevékenységet folytat a magam részéről elfogadásra javaslom, és a 
személyi gárdának további jó munkát kívánok. Megyei főkapitány más beosztásba 
kerül, neki további jó munkát kívánok. A PTB egyhangúan javasolja az 
elfogadást. 
 
Ferencsik Raymond rendőrkapitány: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt 
Polgármester Úr! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a 
meghívást! Elsőként arról szeretnék szólni, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén 
kicsit elbeszéltünk egymás mellett. A közmunka kötelezés 2009.augusztus 01-el 
megváltozott. A szabálysértésből 4 szabálysértés átkerült a közigazgatási 
törvénybe, ezek esetében nincs közérdekű munkára átváltás, egyébként minden 
többiben van. Készültem egy nagyon rövid összefoglalóval. A rendőrségnek 
alkotmányos és törvényes kötelezettsége beszámolni a végzett tevékenységről. Az 
írásos anyagot szeretném kiegészíteni! A Rendőrkapitányság három fő 
szervezettel tevékenykedik bűnügy, közbiztonság, és igazgatásrendészet. Ezek 
mérhető munkát végeznek. A negyedik a Hivatal, annak látványos, civil szféra 
felé számot adó tevékenysége nincs. 2009-ben 74 fő volt a rendszeresített létszám 
ebből 4 fő hiánnyal dolgoztunk. Átlagéletkor 37 év. Kizárólag a hivatásos 
állománynál 33 év az átlagéletkor. Nagyon fiatal az állomány, de az eredményeink 
igazolják a jó működést. Bűnügyi osztály 2009-ben 531 ügyben rendelt el 
nyomozást és 3200 egyéb iratkezeléssel egészült i. Ez közel 3700 ügy. Állomány 
1+ 18 fő. Ez 2 fő közalkalmazott, 2 fő hiány és 3 olyan kollega volt, aki az 
integrációval a rendőrség állományában kerül és 4-6 hónapra iskolába került. Az 
által 10 fővel egy főre 370 ügy feldolgozása jut. Ennek ellenére a kapitányság 
67,8 %-os eredményességet produkált. Ez azt jelenti, hogy 100 bűnügyből 68-at 
eredményesen befejeztünk. Nógrád megyében a mienk a legjobb teljesítmény. Az 
elmúlt 20 évben ez 1 év kivételével minden évben így történt. A Nógrád megyei 
főkapitányság átlaga 54,4 /% országos átlag 56 %. Ezúton is tisztelettel köszönöm 
kollegáimnak. Bűncselekmények 2/3-ad részben vagyon elleni bűncselekmények.  
Fontos, a lakosság szubjektív biztonságérzete miatt az ún. trükkös lopások, ami 
gyakran az idősebb lakosság sérelmére történik meg, 2009-ben 5 ilyen ügyben 
kellett nyomozást elrendelni. Mindent meg kell tenni, hogy a legkevesebbre 
lecsökkentsük ezeket az eseteket. Kiemelt bűncselekmény. rablás 4 esetben 
történt, 24 esetben testi sértés ennek 50 %-a garázdasághoz köthető. Mintegy 13-
14 ügy, ami arra irányult, hogy sérülést okozzanak. Egy esetünk volt 
2009.november 2-án az OTP sérelmére elkövetett robbantással fenyegetés. Az 
állampolgárok részéről sajnos nem odaillő magatartást tapasztaltam, Ha ilyen 
bejelentés érkezik nincs mérlegelési lehetőségünk, azonnal intézkedni kell, 
Kiürítettük az OTP-t, az általános iskolát és lezártuk a nagyparkolót. A kollegák 
megkezdték a helyiség átkutatását. 
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 A 2-es főút forgalmát először részlegesen majd teljesen le kellett zárni. Szóvá 
tették az állampolgárok, hogy milyen jogon korlátozzuk a Nógrád Volán járatát 
stb. Két nappal később ismételten felhívtak minket, hogy nyomatékot adjon 3 
napon belül elfogtuk az elkövetőt. Két héttel később a Nógrád megyei 
kapitányságra ment telefon. Sikerült ismét elfogni az elkövetőt. Szeretném a 
kételkedőknek üzenni, hogy a Rendőrség képes arra, hogy ilyen helyzetekben is 
eredményesen tudjon dolgozni. 
Közlekedésrendészet. A biztonság növelése, a közterületek rendben tartása, 
egybefügg a rendőri jelenléttel, igazoltatással, stb. Előfordulhat olyan intézkedés, 
amikor az intézkedés alá vont személy ezt nem tekinti jogosnak. Illetékességi 
terültünkre 25 település tartozik, el lehet gondolkodni, hogy a két kocsi milyen 
hatékonysággal tud dolgozni. Napi hadra fogható állomány 6-8 fő. Ez a csapat 
nagyon hatékony és eredményes. Ezt adatokkal és statisztikával támasztottuk alá. 
Igazgatásrendészeti tevékenységről mindenféle empátiával kijelenthetem, hogy az 
osztály Nógrád megyében kiemelkedő teljesítményt nyújt. 2009-ben a KET 
bevezetésével az osztályunkat bízták meg a gyakorlat kidolgozásával, ezt vette át 
a megye. Munkájukat megnövelte a 2009-es szabálysértési törvényváltozás. 
Korábban differenciáltan a helyszínen intézkedhettek. Ez megszűnt. KET 
felsorolja milyen intézkedést kell alkalmazni. Nagy ellenállást váltott ki a 
lakosságból, amíg ezt felfogták, hogy nem tud a rendőr más intézkedést tenni. 
Fegyverengedély ügy, ami kiemelkedő 553 természetes és 2 jogi személy 2006 
fegyverrel rendelkezik a területünkön. Ezek ellenőrzését az állomány és a körzeti 
megbízott végzi. Zárszóként a Tisztelt Képviselő-testületnek a választások előtt 
nagy tisztelttel köszönöm az együttműködésüket és áldozatkész segítségüket, 
hogy Rétság Rendőrség területét és környezetét lakhatóvá tudtuk tenni. Kérem, 
fogadják el a beszámolót! Köszönöm! 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm a beszámolót! Aki egyetért, kérem, 
szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
209./2010.( IX.23.) kt.határozat 
Rétság Város Képviselő-testülete a Rétsági 
Rendőrkapitányság 2009.évi tevékenységről, a város 
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel 
megismerte és elfogadja. 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm, rövid szünetet rendelek el! 
 

S ZÜ N E T 
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2.) számú napirend 
Beszámoló az Önkormányzat 2010.évi költségvetés első 

féléves teljesítéséről 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Szakbizottság tárgyalta, átadom a szót először a 
könyvvizsgáló asszonynak, azt követően az elnök úrnak! 
 
Farkas Sándorné dr.Poszonyi Mária könyvvizsgáló: Tisztelt Képviselő-testület! 
A megbízásomnak megfelelően a beszámolót áttanulmányoztam. 
Megállapítottam, hogy az összhangban van a könyvvezetéssel, illetve a Magyar 
Államkincstárnak megküldött adatokkal. Az előterjesztést az államháztartási 
törvényben foglaltak alapján nyújtotta be a polgármester a képviselő-testületnek, 
abban a határidőben melyet a jogszabály előír. A beszámoló tartalmazza 
mindazokat a pontokat, amelyek alapján a képviselő-testület megfelelő mértékben 
tájékozódhat, összhangban a van a számszaki rész az önkormányzat 
költségvetésének a részletezettségével, tehát elemezhetőek a tervezett 
előirányzatok, a módosított előirányzat és a teljesítés. Költségvetésben 
megállapított bevételi- kiadási előirányzat az első félévben egy esetben került 
módosításra. Az előirányzat módosításra a fedezet rendelkezésre állt, szabályszerű 
volt ez a módosítás. Az első félévben mind a bevételek, mind a kiadások 
időarányosan teljesültek, összességében majd azonos mértékben 37,6 %-ban. A 
bevételeknél azonban figyelembe kell venni a likviditási hitelt is, amellyel együtt 
a teljesítés közel 47 %-os. A saját bevétel egyértelműen kedvező 50 % körüli. A 
helyi adók teljesítése is kedvező, mivel meghaladja a tervezett időarányos 
mértéket. Az intézményi működési bevételek is. Ami kedvezőtlen a felhalmozási 
kiadás teljesítése. 
Központi támogatások mind a normatív, mind az OEP támogatás a nettó 
finanszírozás keretében jogszabályok szerint történt, ez meghaladja az időarányos 
szintet. A kiadás teljesítése időarányosan alacsony, 38 %-os, és ezen belül azt meg 
kell jegyezni, hogy a működési illetve a személyi juttatások felhasználása közel 
időarányos, a dologi valamelyest elmarad. A felhalmozási kiadások teljesítése 
alacsony, ez befolyásolja az összes bevételi előirányzat alacsony teljesítését. AZ 
önkormányzat az első félévben a költségvetésben meghatározott kiadási 
feladatokat teljesítette, a likvid hitellel és a pótelőirányzatokkal volt ez lehetséges. 
Magas hiánnyal indult a gazdálkodás. A finanszírozás szükségessé tette a 
pénzügyi helyzet folyamatos figyelemmel kisérését. Az előterjesztés megfelelő 
részletezettségű, áttekinthető, a dokumentumokkal összhangban van, alkalmasnak 
tartom a tájékoztatásra. Fontos, hogy a II. félévben a pénzügyi egyensúly 
biztosítása érdekében a kötelezettség vállalásokat a várható teljesítés alapján 
tegyék meg, és ha szükséges, további módosítást meg kell tenni év végéig az 
összehangolás érdekében. Köszönöm a Képviselő-testület és a Polgármester úr 
megbízását és szívesen dolgoztam az önkormányzattal és az apparátussal akkor is, 
ha időnként személyi problémák voltak. Minden anyagot megkaptam! Köszönöm 
a megbízást! 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? 
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Jávorka János képviselő, PTB elnöke:  A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 
beszámolót. Ludányi Ákos bizottsági tag kérdezte, hogy a bírság bevételben miért 
csak 30 eFt szerepel. A hivatalnál megszűnt a közterület felügyeleti státusz, nincs 
hivatalos személy, aki eljárhatnak. Kérdés volt, hogy a víz, gáz, csatorna kifizetés 
miért van 72 %-on?  Nem tudták pontosan, csőtörés nem volt. Drajkó Vilmosné 
véleménye volt, hogy amennyiben a vízmű nem tudja leolvasni a mérőt, akkor 
átalányt számol, ami magasabb, mint amit a mérőeszköz mutat. Ezt meg kell 
nézni, pontosítani kell. Vezető asszony ígéretet tett erre. Tóth Mária kérdezte, 
hogy az első mondat miért szerepel az előterjesztésben, kell ezt tudni a 
testületnek. Fodor Rita válaszolt, hogy véletlenül maradt az eredeti szövegben. 
Kérdés volt az ügyeleti díjaknál miért 36 % az arány. Önkormányzati bérleti díjak 
miért állnak 46 %-on, milyen szankciót alkalmaz a hivatal? Ha kell fel kell 
szólítani a fizetésre az illetékeseket. A szünetben kaptunk egy kiegészítést a 
tartozásokról. A kimutatás alapján az önkormányzatok sem szeretnek fizetni. Meg 
kell keresni a behajtás lehetőségét, és ezektől az önkormányzatoktól is behajtani a 
tartozást. dr.Tóth Mária képviselő asszony kérdezte, hogy miért ilyen magas 
800.000 Ft a belföldi kiküldetés? Polgármester úr válaszolt, ezek továbbképzések, 
saját gépkocsi használat, sokat mennek építéshatóságon és a gyámhivatalban 
dolgozóknak. Javaslat volt, hogy esetenként tömegközlekedést is igénybe lehet 
venni. Polgármester úr elmondta, hogy a hivatal írásban felszólítja az illetékes 
önkormányzatokat, ha nem, szankciót kell alkalmazni. Vargáné Fodor Rita 
kiegészítette, hogy a különböző bérleti díjakból befolyt összeg 51,9 %-os arányt 
tett ki. Gál Gábor képviselő úr kérdezte miért szerepe a járóbeteg 2011-től 
valószínűsíthető indítása? Polgármester úr válaszolt, hogy a közbeszerzések 
elhúzódtak, van olyan, amit a közbeszerzési tanácsnál megtámadtak, ezért 
valószínűsíthető, hogy áthúzódhat 2011.január hónapra.  Vargáné Fodor Rita 
elmondta, hogy OEP kötelezett 21 mFt kimutatására, ha nem valósul meg, a 
következő képviselő-testület a költségvetést ennek megfelelően fogja módosítani. 
Összefoglalva a Pénzügyi Bizottság nem javasolja az elfogadását. A bizottsági 
ülésen nem volt jelen könyvvizsgáló. Testület kezében van a döntés. Köszönöm 
szépen! 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés? Vélemény? Amennyiben több hozzászólás 
nincs, kérem, aki javasolja a beszámoló elfogadását, most szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 
igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
210./2010.( IX.23.) kt. határozat 
Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. 
évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta, azt elfogadja. 
Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok 
ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az 
önkormányzat pénzügyi egyensúlya csak folyószámla hitel 
igénybevétellel volt biztosítható.  
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A költségvetési hiány csökkentésére a tervezett kiadások 
és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor 
javaslatot kell tenni. Kiemelt feladatként kell kezelni a 
fejlesztési bevételek realizálását. 
 
Határidő: folyamatos, majd december 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

Farkas Sándorné dr.Poszonyi Mária könyvvizsgáló távozik 
az ülésről! 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Második rész következik. Néhányan hangot adtak a 
túlköltekezésnek. A képviselő-testült döntései vannak valamennyi módosítás 
között. Nem a rétsági képviselő-testület döntése a hibás, amikor túlköltekezik, 
mondjuk a járóbeteg cink teteje helyett cseréptető legyen – ott mondjuk 
spóroltunk -, de mondhatnám a díszburkolatot a bejáratnál, ahol sima vakolat van. 
Van, ahol nem csempe van, hanem mosható tapéta. Ha ezek a kérdések előjönnek 
utcai beszélgetésekben, akkor tájékoztassák a rétságiakat arról, hogy három 
kamionnyi iratanyag van arról, hogy miből mi lett. Haladjunk tovább! Elnök úré a 
szó! 

 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság 
megtárgyalta a napirendet. Fiam Pálné bizottsági tag felvetése volt, hogy az 
elfogadott 10 %-os bér dologi módosítással nem értett egyet. A helyi adóból több 
bevétel nem várható. Szigorú takarékoskodást kell folytatni a következő 
időszakban. Véleménye szerint több kiadásra nem volt fedezet. Megfogalmazta 
mit fog örökölni a következő képviselő-testület. A hivatali apparátus készüljön fel 
az átalakításra és a hiány kezelésére. Jegyző gondolja végig, milyen elképzelések 
lehetnek a gazdálkodás szigorítására. Javasolja átgondolni a kötelező és nem 
kötelez feladatok átgondolását. Az egészségügyi intézményeknek lehető 
leghamarabb be kell költözni a központba, és megürülő ingatlanokat értékesíteni 
kell. Ezzel is csökkenteni a költségvetés hiányát. Két javaslatot fogalmazott meg:  
A hivatal takarékossági szempontok figyelembe vételével dolgozzon ki 
intézkedési tervet az intézményi működés és a beruházási kiadások 
finanszírozásának ütemezésére. A 2011.évi költségvetésének tervezéséhez a 
Polgármesteri Hivatal dolgozzon ki intézkedési tervet az intézményi működés és a 
folyamatban lévő beruházások finanszírozására, különös tekintettel a bevételeket 
növelő lehetőségek és a nem kötelező feladatok elhagyásának vizsgálatára. A 
bizottság a két kiegészítéssel javasolja a határozati javaslat elfogadását. Jegyző úr 
úgy nyilatkozott, hogy jelen pillanatban nem lehet felelősség teljesen nyilatkozni a 
következő év költségvetéséről, mert a közigazgatás átszervezéséből adódóan 
különböző változásokra lehet számítani, amiről pontos információk még 
nincsenek. Köszönöm szépen! 
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Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: A korábbi előterjesztésben szerepel egy 
döntés a 128/2010.(V:27.) kt. határozat. Az intézményvezetők feladatainál 
szeretném kiemelni ezt a mondatot „A takarékossági intézkedési terv végrehajtása 
érdekében felhívom valamennyi vezető munkatárs figyelmét, hogy tekintse 
munkaköri kötelességének a tulajdonosi szemlélet maximális érvényesítését.”  
Az általános iskolában igazgató váltás történt, Borosné Gellai Katalin igazgató 
asszony ennek már eleget is tett. Másik napirendben részletesen fogom ezt 
ismertetni. Köszönöm! 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm! További kérdés? Vélemény? Ha nincs, 
aki egyetért a pénzügyi bizottság által javasolt határozati javaslattal, kérem, most 
szavazzon 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 
igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 
211./2010.( IX.23.) kt. határozat 
1.) A 2010.gazdálkodási év hátralévő időszakára a 
Polgármesteri Hivatal takarékossági szempontok 
figyelembe vételével dolgozzon ki határozati javaslatot a 
működés és a beruházási kiadások finanszírozásának 
ütemezésére. 
 
2.) Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének 
tervezéséhez a Polgármesteri Hivatal dolgozzon ki 
intézkedési tervet az intézményi működés és a 
folyamatban lévő beruházások finanszírozására, különös 
tekintettel a bevételeket növelő lehetőségek és a nem 
kötelező feladatok elhagyásának vizsgálatára. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: következő rendes kt.ülés 

 
3.) napirend 

Tájékoztató a kihelyezett középiskola 
2009/2010.tanévéről, működéséről 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szakbizottság tárgyalta, átadom a szót az elnök 
úrnak! 
 
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Művelődési 
Oktatási és Sport Bizottság 6 fővel határozatképes volt. Bizottsági tag elmondta, 
hogy örül az átköltöztetésnek és a sikerességnek. Hangsúlyozta a középiskola 
fontosságát az ott folyó és a visszajelzések alapján elismert munkát. Megküldött 
tájékoztatót színvonalasnak tartja.  
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Felmerült, Milyen megoldási lehetőség van, hogy a kistornateremből a felnőtt 
torna ne szoruljon ki. Mocsári Gergely tagozatvezető elmondta, hogy a városban, 
nagy közösségben a gyerekek könnyebben válnak iskolakerülővé. Rétságon ez 
fordítottan igaz. Elhangzott, hogy a 69-ben odatelepült gimnáziumnak is az volt az 
erőssége, hogy családias volt a légkör és az itt végzettek a körzetben helyezkedtek 
el középvezetőként. A továbbtanulók aránya 25 %. Kihangsúlyozásra került, hogy 
az estin végzettek is továbbtanulnak! Kifejtette, hogy a kistornaterem használat 
körül félreértés van, le fognak ülni és egyeztetnek. A bizottság 6 igen szavazattal 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek 
 
Mocsári Károly intézményvezető: Nem szerepel a beszámolóban hogy a 82 
nappali tagozatos tanuló 20 %-a rétsági és a számok a 9. évfolyamon a 
legmagasabb, úgy tűnik, hogy Rétság egyre jobban elfogadja és magáénak tekinti 
ezt a középiskolát. 
 
Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Vélemény nem kérdés! Magam 
hiányoltam, hogy a 16 gyerek nem szerepel, a beszámolóban. Nagyon örülünk 
neki. Köszönöm! 
 
Drajkó Vilmosné képviselő: Bizottsági ülésen én tolmácsoltam a felnőtt tornán 
résztvevők kérését, hogy előbbi időpontra kerüljenek és ne ½ 8-ra .Igazgató úr 
elmondta, hogy a kisgyerekek táncoktatása nem kerülhet késői órára így a felnőtt 
torna az előző időszakhoz képest későbbi időpontra kerül Egyeztetés megtörtént, 
és Majerné Judit a felnőtt torna vezetésétől visszalép, ezzel ez a kérelem 
átmenetileg megoldódott. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Fodor László mondata cseng a fülembe. Fogom 
javasolni, hogy az iskolai beszámoló a bizottsági hatáskörbe kerüljön. Nem 
találtam olyan embert, aki emlékezett volna, hogy valaha is egy helyen lett volna 
az iskola. Teremtettünk egy tiszta helyzetet. Igaz, hogy az együttműködést a 
balassagyarmati önkormányzattal közösen verekedtük ki Mocsári úrral, és 
mindazon képviselőknek köszönöm, akik lakossági fórumon és képviselő-testületi 
ülésen is támogatták ezt az ügyet. Végre saját helye lett az iskolának.  
 

dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezik az ülésre, a  
képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 
 

Ezzel a település megtartó ereje nőtt. Ha már várost építünk, akkor körzeti 
feladatokat vállalunk, lehet az középiskola vagy Járóbeteg ellátó központ, és még 
sorolhatnám. Ha már 2012-től járás, akkor ezt el kell mondanom, hogy 2012-től 
Rétság járási központ lesz újra, és erre büszkék lehetünk! Köszönöm igazgató és a 
bizottság munkáját! Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem, szavazzanak! 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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212./2010.( IX.23.) kt.határozat 
Rétság Város Képviselő-testülete testülete a Mikszáth 
Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 
rétsági kihelyezett tagozatának 2009/2010.tanévéről, 
működéséről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.  

 
 

4.) számú napirend 
Beszámoló a 2010/2011.oktatási év indításának 

tapasztalatairól, illetve a 2009/2010.oktatási évről, 
tájékoztató a 2010./2011.év indításának előkészítéséről, a 

pedagógiai program végrehajtásáról 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szakbizottság tárgyalta, átadom a szót az elnök 
úrnak! 
 
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Tekintettel arra, 
hogy az 1.sz.melléklet másik napirendi pont tárgyát képezi, ezért arról ott ejtek 
szót. Bizottság 6 fővel határozatképes volt. A bizottság kérdése volt, hogy mit kell 
azon érteni, hogy az idegen nyelvek terén az egyensúlyt meg kell teremteni. 
Igazgató asszony elmondta, hogy a nyolcvanas években a német oktatás volt 
túlsúlyban, az angol nyelvet kevesebben választották. Ez az arány az utóbbi 
években megfordult. Annak ellenére, hogy 4 német szakos tanár van az iskolában, 
és ha ez a tendencia marad, akkor a német szakosok feleslegessé válnak. Az lenne 
a cél, hogy fele-fele arányban történjen a két nyelv oktatása. Fel kell hívni a 
szülők figyelmét, hogy mindkét nyelvre szükség van. A német nyelvtanárok jól 
képzettek, a visszajelzések is ezt igazolják. Képviselő észrevételezte, hogy 
földrajz-angol szakos tanárt kívánnak alkalmazni. Az elmúlt évek beszámolói 
eddig csak látszat beszámolók voltak, az elmúlt években csak ködösítés folyt. 
Ezen a ponton változás történt. Az igazgató asszony részletesen tárja fel a 
problémákat. Bizottsági szakértő jól informáltnak és felkészültnek minősítette az 
igazgató asszony munkáját. Hangsúlyozta, hogy az alsó tagozat és a gimnázium 
átköltöztetése példamutató összefogással valósult meg. A bizottság 6 igen 
szavazattal javasolja elfogadásra a beszámolót. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mindenkinek szeretném megköszönni a két iskola 
összeköltöztetésében kifejtett munkát. Nem bérbe festettük ki az iskolát, 
közmunka programban költöztünk, az SZMK szervezte, a közmunkások festették. 
Szeretném megköszönni valamennyi közreműködő munkáját és összefogását! 
Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem, szavazzanak!  
 
Borosné Gellai Katalin igazgató: Augusztus 30-án a hozott törvényt elfogadta a 
nevelőtestület, miszerint 2. évfolyamtól visszatérünk a szöveges értékelésről az 
érdemjegyekre való osztályozásra.  
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Az elfogadást követő 60 napon belül a fenntartó elé kell tárni elfogadásra, tehát 
október végén terjesztjük a képviselő-testület elé, és ha elfogadja, akkor december 
végéig a pedagógiai program módosítása szükséges. A szakrendszerű nem 
szakrendszerű oktatást a következő tanévről felmenő rendszerben végezhetjük, 
amit a nevelő-testület szintén elfogadott. Köszönöm szépen! 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a beszámolóval egyetért, szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
213./2010.( IX.23.) kt. határozat 
Rétság Város Képviselő-testülete testülete a Rétsági 
Általános Iskola intézményvezetőjének beszámolóját a 
2010./2011. oktatási év indításának tapasztalatairól, illetve 
a 2009/2010. oktatási évről, valamint a 2010./2011.év 
indításának előkészítéséről és a pedagógiai program 
végrehajtásáról szóló tájékoztatását megismerte és 
elfogadja.  

 
 

5.) számú napirend 
Általános Iskola pénzmaradvány felhasználásával 

kapcsolatos döntés 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Mindkét bizottság tárgyalta, átadom a szót az elnök 
úrnak! 
 
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! Kértem a 
bizottság tagjait, hogy fogalmazzák meg véleményüket az 1.sz. mellékletben 
foglaltakkal kapcsolatosan. A bizottság tagjai egyhangúan támogatták, hogy külön 
napirendet képezzen határozati javaslattal felszerelve, és a jegyző valamint 
pénzügyi csoport által előkészítve. Bizottsági tag megfogalmazta, hogy ennyire 
átlátható egyértelmű beszámolót az iskolától még nem kapott. Elhangzott, hogy a 
megtakarítás felét, azaz 1.600 eFt használhasson fel az iskola a helyzetelemzésben 
feltárt valós problémák kiküszöbölésre. Másik vélemény volt, hogy a teljes összeg 
maradjon az iskolánál a gyerekek előnyére kell fordítani. Bizottsági tag elmondta, 
hogy 2010-ben csökkent a tanulólétszám, a hátralévő 4 hónap kevesebb 
normatívát fog jelenteni, ezért a pénzüggyel mindenképpen egyeztetni kell. 
Jegyző kérte, hogy a bizottság csak elvben döntsön, az összegszerűségről a 
Pénzügyi bizottság döntsön. Igazgató asszony elmondta, hogy a maradvány 
összeget nem szeretné a nagy kalapban hagyni évek óta elmaradt hiányosságok 
vannak, nem tulajdonosi szemlélet uralkodott eddig.  
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Jávorka János képviselő, PTB elnöke:  A PTB tagjai kaptak a hivataltól egy 
három oldalas részletes szakmai számítást, ahol a költségvetési tételeknek 
megfelelően vannak felsorolva a teljesítések, így a kért többlettámogatás 
elektromos energia (főkapcsoló pótlása) 400.000 Ft, ablak csere 400.000 Ft, 
interaktív táblák 150.000 Ft informatikai rendszer átalakítása 300.000 Ft összesen 
1.250 eFt-ot jelent. PTB egyhangúan javasolja ennek elfogadását. Köszönöm! 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Két évvel ezelőtt nyertünk egy pályázatot, tartozom 
azzal a műszaki tartalommal 11 millió Ft-os értékben nyertünk! Feltettem az 
illetékes államtitkárnak miért kell alszámlát nyitni egy támogatáshoz, amikor 
eszközben kapjuk? Az elmúlt 8 évben az egyik levél ellentmond a másiknak. 
Javasolom, fogadjuk el a két bizottság egybecsengő véleménye. 
 
Borosné Gellai Katalin: A krétás táblákat zománcozott táblára kell cserélni. 
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Kiegészítő javaslatom, hogy így lesz-e 
más intézmények vonatkozásában is? Javaslom, ha más intézménynél hasonló 
maradvány képződik az intézmény költségvetéséből eredően, akkor azt az 
intézmény saját hatáskörében használhassa fel a képviselő-testület engedélyével. 
 
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Ez nem tartozik a tárgyhoz, az iskola 
tárgyában kell dönteni. Ha lesz máshol, akkor annál az intézménynél döntsön a 
képviselő-testület. 
 
Fodor László képviselő: Én is azt mondom, hogy ne döntsünk előrevetített 
kérdésekben. Gratulálok az igazgató nőnek, mivel ez kötelező feladat remélem ez 
lesz egyik ékes bizonyítéka annak, hogy Rétságon jól működik az iskola. Nem 
lehet egy kalap alá venni. Köszönöm! 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Igazgató asszonynak köszönet, elég sokat mentem 
neki az iskolának az elmúlt 3 évben, személyi feltételekben meg lehet takarítani. 
Azt javaslom, hogy amit meg tud takarítani azt az iskolára költse rá, hogy a 
gyerekek színvonalasabb körülmények között tudjanak tanulni. Sikerült 
meglátnom a felpúposodott parkettát, ezt javaslom, nekünk a mandátumunk letelt, 
azt javaslom, épület állagára legyen költve. 

 
Gál Gábor képviselő, MOSB elnöke: Ügyrendit kérek jegyző úrtól, ami nem 
tartozik a naprendbe abban hozhat-e döntést a képviselő-testület? Erre kérek 
választ! 
 
Fejes Zsolt jegyző: Amennyiben a képviselő-testület úgy gondolja, hozhat ilyen 
döntést. A módosító indítvány megszavazásával lehetősége van rá a képviselő-
testületnek! 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem tiltja semmi, szavazzunk! 

 
 

 
 
 



17 

 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
214./2010.( IX.23.) kt. határozat 
A rétsági Általános Iskola 2010.évi költségvetésében 
kimutatott pénzmaradványának 
elektromos energia (főkapcsoló pótlása) 400.000 Ft 
ablak csere 400.000 Ft 
zománcozott  táblák 150.000 Ft 
informatikai rendszer átalakítása 300.000 Ft 
összegben történő felhasználását a képviselő testület 
engedélyezi. 
Felelős: 
Határidő: 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki támogatja Jávorka János képviselő úr javaslatát, 
kérem, szavazzon! 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 
igen 2 nem 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 
hozza: 
 
214/A./2010.( IX.23.) kt. határozat 
Amennyiben más intézménynél hasonló maradvány 
képződik az intézmény költségvetéséből eredően, akkor 
azt az intézmény saját hatáskörében használhassa fel a 
vezető rendelkezése mellett. 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Rövid tanácskozási szünet következik! 

 
 

S Z Ü N E T 
 

6.)  számú napirend 
Paletta Kft kérelme 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót az 
elnök úrnak! 
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Tisztelt Képviselő-testület! A Paletta Kft 
kérelmet adott be az önkormányzathoz. A mélylépcső építéséhez tulajdonosi 
hozzájárulást kér. A bizottság egyhangúan támogatja a javaslatot. Másik javaslat a 
Kossuth utcában három parkolóhely használatára vonatkozik, melynek 
engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges. A kérelmező minden 
költséget vállalt. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét javaslatot 
támogatja. 
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A harmadik javaslat a parkolási rendelet megalkotására vonatkozik, erre nem 
hoztunk határozatot, de javasoljuk, hogy a hivatal a következő év munkatervébe 
tervezze be a rendeletalkotást. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben több hozzászólás nincs, kérem 
szavazzanak! 

 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
215./2010.( IX.23.) kt.határozat 
A Képviselő-testület a Paletta-Trade Kft. kérelmét 
megismerte, és a Rákóczi út 29-31. szám alatti üzlete 
átalakításához a közterületen (járdán) 170 cm szélességben 
és 50 cm mélységben megvalósítható előlépcső 
megépítésére tulajdonosi hozzájárulást megadja. A 
tulajdonosi hozzájárulás megadása nem mentesíti 
kérelmezőt az egyéb szakhatósági engedélyek 
beszerzésétől. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
216 ./2010.( IX.23.) kt.határozat 
A Képviselő-testület a Paletta-Trade Kft. kérelmét 
megismerte, és a Rákóczi út 29-31. szám alatti üzlete 
átalakításához szükséges 3 db parkolóhely használatát 
közterületen (Kossuth út) biztosítja, tulajdonosi 
hozzájárulását megadja. 
A tulajdonosi hozzájárulás megadása nem mentesíti 
kérelmezőt az egyéb szakhatósági engedélyek 
beszerzésétől. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

7.)  számú napirend 
Felszabaduló egészségügyi objektumok értékbecslési 

árajánlatai 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Ki nem kapott anyagot? Nem volt rá idő egyébként! 
Javaslat? 
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Jávorka János képviselő, PTB elnöke Ezt az anyagot most kaptuk meg, ezt a 
PTB nem tárgyalta. Szakítni kéne a jövőben ezzel a hagyománnyal, remélem, 
hogy a következő testület ilyen előterjesztéseket nem fog megtárgyalni. 
Alapvetően az egészségügyi intézmények értékbecslésére ment ki ajánlatkérés. 
Lomen Pál 687.000 Ft-ért,  Ludányi László 792.500 Ft-ért vállalja fel az 
értékbecslést. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester : Tartsunk szünetet? Javaslat?  
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke: Ha a számokat veszem alapul? 
 
Fodor László képviselő: Javaslom, hogy ne döntsünk ebben a kérdésben, én 
szoktam mondani, hogy hajtani kell az értékesítést, vagy a hasznosítást. Azért 
mondom ezt, mert jelenlegi rendelet szerint akkor 30 napnál nem régebbi 
értékbecslés kell, innen kezdve a rendeletet kéne megváltoztatni, mert úgy 
dobáljuk ki a pénzt, hogy nincs értelme! 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Én is csatlakozom, ne döntsünk róla. Más elképzelése 
lehet a következő testületnek 
 
dr.Katona Ernő alpolgármester: Az előterjesztést én írtam és lakásokról szó sem 
volt, nem tudom miért került bele? A másik, hogy nem arról kell dönteni, hogy 
hasznosítsuk-e, hanem hogy érték becsültessük! Erről nyugodtan dönthetünk! 
 
Fodor László képviselő: Ha megcsináltatjuk az értékbecslést, a jelenlegi rendelet 
szerint 30 napig lehet felhasználni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szerintem 1 évig! 
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke Ebben ne döntsünk. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester Szavazunk, aki támogatja az elhalasztást, kérem 
szavazzon! 
 

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 
igen 1 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 
 
217 ./2010.( IX.23.) kt.határozat 
Rétság Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
felszabaduló egészségügyi objektumok értékbecslésének 
elkészítésére beérkezett ajánlatokat megismerte, azonban a 
közelgő önkormányzati választásokra tekintettel az 
értékbecslési megbízásról nem dönt, azt a következő 
képviselő-testület döntésére bízza. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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8.) számú napirend 
Egyebek 

 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke Laktanya Járóbeteg Ellátó Központnál 
elindult egy általános karbantartás, ami megszakadt. Legyen oda szervezve egy 
állandó brigád, akinek feladata a közterület rendben tartása. 
Másik: Radnóti 6-8 lakásra vonatkozóan érkezett egy kérelem a hivatalhoz, 
amiben az épület déli oldalára feltöltött föld eltakarítását kérik. Tudomásom 
szerint intézkedés nem történt. A Kft. továbbította a kivitelezőnek. Ebben kérek 
sürgős és hathatós intézkedést! Köszönöm! 
 
Fejes Zsolt jegyző: Továbbítottuk, közmunkásokkal megpróbáltuk elvégezni, de 
gépi fölmunkát igényel, így saját hatáskörben nem tudtunk segíteni. 
 
Kotroczóné Somosi Éva képviselő: Piactéri butikosok megkerestek, hogy 
szájhagyomány útján terjed, hogy tavasszal lebontásra kerülnek a butikok. 
Értesíteni kell őket arról, hogy mi fog történni. 
 
Fodor László képviselő: Csatlakozom Jávorka úr felvetéséhez! Kiegészítem, 
hogy ez az elkülönített csapat 3-4 fővel bőven elég, legyen kiegészítve azzal, hogy 
az épület állag gyors felmérése, és amit meg lehet menteni,- hogy ne jussunk a 
sportöltöző sorsára- pl. cserép vagy lécek pótlás történjen meg, mert kezd 
tönkremenni a legtöbb épület. Akadályozzuk ezt meg! 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A város tele van a gallyal, nincs járművünk, de 
oldjuk meg az elszállítást a városból, a laktanya elejéből, Radnóti út végén, stb 
valakivel szállítsátok el. Laktanyánál megtiltottuk az égetést, most egyszerre van 
füst az egész városban.. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, hogy ne mindennap rakjanak ki faháncsot, 
kukoricát stb. Tájékoztatok mindenkit, hogy a mai napon kiraktuk a szelektív 
gyűjtő konténereket a Kossuth utcába és a KRESZ parkba Konyhánál, Mező és 
Szérűskert utca sarkánál. Üveg, papír és PET-palack. Ezeket oda lehet vinni a 
többi meg lesz szüntetve. 
Piaca vonatkozóan mindenképpen meg fogjuk hívni a piacon dolgozó 
vállalkozókat, hogy senki és semmilyen ok miatt nem akarja azt, hogy a piacon 
dolgozók faépületei elbontásra kerüljenek. A buszpályaudvar azért kerül oda, 
hogy ezeket a vállalkozókat segítse, ez forgalom lesz. Az lehet, hogy 10 m-rel 
odébb tesszük, de elvenni senki nem akarja, ebben én nem leszek partner, nincsen 
ilyen terv. 
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke Javaslom, hogy a Művelődési ház vagy a 
hivatal készítsen rövid tájékoztatót. Minden háztartáshoz el lehet juttatni, és akkor 
a közvélemény tájékoztatva lesz. 
 
dr.Tóth Mária képviselő, ESZKB elnöke: Gondolkoztam, hogy felvessem-e a 
témát. Sajnálattal hallom cigánytól és nem cigánytól.  
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Igaz-e Manyi néni, hogy amennyiben ez a testület marad, akkor a közmunka meg 
lesz szüntetve Rétságon? A lényeg, hogy ez a kampány folyik! Jucika egyedül 
nem indul közülünk. Meg akarom nyugtatni az embereket, erről nincs szó, 
emlékeztetni szeretném őket arra, hogy ez a képviselő-testület együtt szavazta 
meg, hogy bővítsük a közmunka programot. Kikérem magamnak, és köszönöm 
szépen. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Biztos vagyok benne, hogy nem innen származik, itt 
senki nem ijesztgetett senkit! Azon voltunk, hogy a szerencsétlen, munkára 
fogható emberek dolgozhassanak. 
 
Jávorka János képviselő, PTB elnöke A közmunka program nem a testület 
privilégiuma, ezt jogszabály írja elő,erre költségvetési forrás van, továbbra is lesz 
mindenfajta híresztelés ellenére. A képviselő-testület többször módosította, éppen 
azt célozta meg, hogy minél nagyobb rétegben jussanak munkához. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás az egyebek 
napirendhez, úgy a nyílt ülés napirendjeinek végére értünk, a továbbiakban zárt 
ülés keretében folytatjuk a munkát. Megköszönöm a bizottságok munkáját és a 
képviselők aktív részvételét. Az ülést bezárom! 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 

                      M e z ő f i  Zoltán sk.                                                 F e j e s   Zsolt sk. 
                            polgármester                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
                     Majnik László sk.                                                    Jávorka János sk. 
                  jegyzőkönyvi hitelesítő                                         jegyzőkönyvi hitelesítő 
 

 
 
 


