Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15. számú jegyzőkönyve

15. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2013. május 24. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Katona Ernő alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Girasek Károly képviselő
Jávorka János képviselő
Majnik László képviselő
Tömör Józsefné jegyző
Vargáné Fodor Rita pü.csv.
Lichtenberger Edit jkv.vez.
Varga Nándorné ig.h.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 5 egyöntetű
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.
Javasolom a meghívón szereplő napirendektől eltérően az alábbiakat.
Javasolom levenni, a 10. valamint 20. sorszám alatti napirendeket.
27. napirendként Hangadó kiadásával kapcsolatos döntések, 28. napirendként Penta Kft.
szerződés módosítás, 29. napirendként Fogyasztásmérő szerelési költsége, 30.
napirendként Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény telefonszerződés módosítása,
31. napirendként Vagyonbiztosítási szerződés felülvizsgálata című napirendeket javasolom
tárgyalni. Így a 32. napirend lenne az Egyebek.
Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.
A napirendi javaslatot jelenlévők 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak
szerint tárgyalták.
1) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
2) Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
3) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét
rögzítő szabályzat
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
4) Tájékoztató az önkormányzat a gazdálkodási jogkörökről
szabályzatáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

készült
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
5) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény megszüntető okiratának
elfogadása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6) Megállapodás ingatlan ingyenes használatba adásáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
7) A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
8) II. számú háziorvosi szolgálat Internet előfizetési szerződésének
jóváhagyása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
9) ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú pályázat soft elemeinek végrehajtása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
10) TLM-FEED Kft. kérelme
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
11) Szikora Szabolcs földterület bérleti kérelme
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
12) Augusztus 20-i programterv
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
13) Művelődési Ház és Könyvtár TÁMOP – 3.2.13-12/1 szerződéskötések
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
14) Művelődési Ház és Könyvtár tanfolyami szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
15) Ünnepi Könyvhét 2013.
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
16) Megállapodás jóváhagyása lakossági szemétszállítás támogatás tárgyában
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
17) Szelektív hulladékgyűjtés lakossági vélemények összegzése szóbeli
előterjesztés
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
18) Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos tulajdonosi döntések
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
19) Pótelőirányzat kérése
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
20) Jávorka János tiszteletdíj felajánlása
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
21) DMRV Zrt kérelme
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
22) Köztársaság utca felszíni vízelvezetés szolgalmi jog alapítása
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
23) Semmelweis Egyetem kérelme
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
24) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
25) Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat
érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
26) Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
27) Hangadó kiadásával kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Majnik László képviselő
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
28) Penta Kft vállalkozási szerződés módosítása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
29) Fogyasztásmérő szerelési költsége
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
30) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény telefonszerződés
módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
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Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
31) Vagyonbiztosítási szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
32) Egyebek
1./

Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér
módosításáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csop.vez.

Mezőfi Zoltán polgármester: A bizottság tárgyalta a napirendet, átadom a szót a PVB
elnökének.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A PVB május 21-én, 7 fő bizottsági tag jelenlétével
határozatképesen ülésezett. Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti díját a Képviselő-testület jogosult megállapítani. A lakások
bérleti díját rendeletben, míg a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját
határozatban kell rögzíteni. A bérleti szerződések 2011. évben egységesítésre kerültek. Az
előző évek gyakorlata az volt, hogy az előző évi hivatalos infláció mértékével kerültek a
bérleti díjak emelésre. A bizottsági ülésen kialakult az a vélemény, hogy kövessük az előző
évek jól bevált gyakorlatát az emelés tekintetében, így az érintetteknek sem annyira
megerőltető a díjak megfizetése. A megüresedett egészségügyi objektum tekintetében a
javaslat az volt a bizottság ülésén, hogy ugyanolyan arányban emeljük a díjat, mint egyéb
esetekben, 5,7 %-kal. A rendelet-tervezetet, valamint a módosított határozati javaslatot is 7
egyöntetű igen szavazattal javasolja a bizottság elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Úgy kell eljárnunk, hogy a jelenleg üresen álló ingatlanok
tekintetében, amennyiben ajánlat érkezik rájuk, azok alku tárgyát képezhessék.
Törekedjünk a megegyezésre, ne ragaszkodjunk mereven a megállapított díjhoz, ez
módosító javaslat részemről.
Mezőfi Zoltán polgármester: Érthető a felvetés.
Girasek Károly képviselő: A határozati javaslat azokat érinti, akik jelenleg bérelnek. Ha
igény jelentkezik, az külön tárgyalást képez. A felvetés jogos, de nem ennek a napirendnek
a tárgyát képezi.
Tömör Józsefné jegyző: A Képviselő-testület minden kérelmező esetében egyedileg dönt.
A határozati javaslat az eseti bérleti díjakról szól.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen, 1 tartózkodás szavazattal megalkotta Az
önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló
módosított 10/2004.(V.28.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 10/2013. (V.24.)
számú rendeletét.
Szavazásra tenném fel továbbá a határozati javaslatot.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
113/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről
szóló 20/1993. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet 19.§. (5) bekezdése alapján
a tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját
2013. július 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
- Kossuth u. 10. üzlet helyiség
- Kossuth u. 8. üzlet helyiség és raktár
- Nem szolgálati lakáshoz tartozó garázsok
Licit útján hasznosított garázs
- Jegypénztár
- Volt laktanya: - raktár
- fedett szín
- terület – telephelyen kívüli külterület
- telephelyen belül, rendszeres bérlők
‐
megüresedett egészségügyi objektumok
Eseti bérleti díjak
”kis”tornaterem
Rákóczi úton bérelt terület

441 Ft/m2/hó
27.535 Ft/hó
5.441 Ft + áfa /hó
6.937 + áfa/hó
6.595 Ft/m2/hó
187 Ft/m2/h
88 Ft/m2/hó
2,70 Ft/m2/hó
5,50 Ft/m2/hó
1.321 Ft/m2/hó + rezsi
1.060 Ft/óra
21 Ft/m2/hó

Az eseti bérleti díjjal kapcsolatos kérelmeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A
kérelemben meg kell határozni a konkrét célt, a bérelni kívánt terület nagyságát. Az
eseti bérleti díjakról a Képviselő-testület minden kérelmező esetében egyedileg dönt.
A bérleti díjak változása és a Bérbeadó adatainak változása miatt a bérleti
szerződések módosítását biztosítani kell. A Képviselő-testület Gáspár Csabával kötött
használati szerződést továbbra is fenntartja, azt az eredeti szerződés szerint
jóváhagyja.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító 104/2012. (V. 18.)
számú képviselő-testületi határozat 2013. július 1. napján hatályát veszti.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
2./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Több ok miatt is kell a hatályos szervezeti és működési
szabályzatunkat módosítani. Törvényi változás, munkáltatói változások átvezetése miatt is
szükségessé vált a téma tárgyalása. Így pl.: a megszüntetésre kerülő Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény alkalmazottjai átkerülnek a polgármesteri hivatal
állományába. Ugyancsak ide kerülnek a házi segítségnyújtást végző gondozónők is, július
1-től. Ugyanakkor a pénzügyi csoport elnevezése megváltozik, valamint a
városüzemeltetési csoportnál az egyik segédmunkás eddigi 4 órás foglalkoztatása 6 órásra
emelkedik. Ennek megfelelően a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani kell.
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A bizottsági ülésen korrekciók történtek, ami után a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelet – tervezetet.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a rendelet-tervezet elfogadását.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal megalkotta Az
önkormányzat
szervezeti
és
működési
szabályzatáról szóló többszörösen módosított
1/2011. (I.26.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 11/2013. (V.24.) számú
rendeletét.
3./ A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény szabályozza a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló
alapvető szabályokat. A törvény értelmében a közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű
adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét szabályzatba kell foglalni. A
bizottsági ülésen a szabályzattal kapcsolatban a vélemény az volt, hogy nincs a helyi
viszonyokra, ránk szabva. Pontosításra szorult a tervezet. A határidők szorítanak
bennünket. Vélemény volt, hogy fogadjuk el, és majd módosítjuk. Időközben elkészült a
helyi specifikációkat tartalmazó szabályzat tervezet. Az előterjesztő dönti el, melyik
variációt szeretné szavaztatni. Hozzám a 2. variáció áll közelebb. Felelősöket, határidőket
is tartalmaz.
Tömör Józsefné jegyző: A bizottsági ülésen jogosak voltak a felvetések, a 2. variáció
elfogadását kérem a Képviselő-testülettől.
Girasek Károly képviselő: Fontos dologról van szó. A lakosság állampolgári joga, hogy
betekintése legyen adatokba. Korábban voltak ezzel gondok, ez a szabályzat jobb, mint az
előző volt, elfogadható. Lényegi változás történt, a honlapon történt megjelentetés szinte
naprakész. Testületi anyagok, jegyzőkönyvek is naprakészek. Az állampolgárok tudnak
tájékozódni. Az igények nőnek, a hivatal ennek meg tud felelni. A 2. variáció elfogadását
javasolom.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a szabályzat elfogadását, a 2-es
változatnak megfelelően.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
114/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közérdekű adatok megismerésére
irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő
szabályzatról szóló előterjesztést, azt elfogadja.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
Határidő: 2013. május 27.
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Tájékoztató az önkormányzat a gazdálkodási
jogkörökről készült szabályzatáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Lényeges szabályzatról van szó., pontosan megmondja azt,
milyen kötelezettségvállalások lehetnek, kifizetések hogyan történhetnek. Az
előterjesztésben szerepel az önkormányzat, polgármesteri hivatal, az óvodának, illetve a
művelődési központnak a hasonló szabályzata. A 2013. évi jogszabályi és személyi
változások indokolják Rétság Város Önkormányzat Gazdálkodási jogköröket tartalmazó
szabályzat módosítását. A bizottsági ülésen néhány kiegészítésre tettünk javaslatot, ezek
átvezetése a mai ülésre elkészült. A bizottság a szabályzat elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a gazdálkodási jogkörökről készült
szabályzatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
115/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte
Rétság
Város
Önkormányzat
Gazdálkodási jogköreiről készített szabályzatát, azt a
melléklet szerint tudomásul veszi.
5./ Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
megszüntető okiratának elfogadása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménynek a
feladatai az elmúlt években folyamatosan csökkentek. Bizonyos szolgáltatások
kiszervezésre kerültek, átkerültek a járóbeteg szakellátó intézményhez. Privatizációk
történtek. Fenti okok miatt már nem indokolt az intézményrendszer működtetése. A feladat
önkormányzati irányítás alatt is ellátható. Hangsúlyozni kell, hogy ezek a változások az
ÁNTSZ jelenlegi működési engedélyünket, az OEP finanszírozási szerződését nem érintik,
mivel ezeket eddig is az önkormányzat nevében kellett megkötni. Van egy Korm. rendelet,
ami az Áht. végrehajtásáról rendelkezik, ez az intézmény megszüntetéssel kapcsolatos
feladatokat meghatározza, előírja határidők és felelősök megnevezését. Az ellátás a
továbbiakban is maradéktalanul biztosítva lesz, körzetek, és az ellátottak száma nem
változik. A szolgálatok továbbra is a helyükön maradnak, ugyanúgy működnek, ahogy
eddig. A közalkalmazottként dolgozó szakdolgozókat változatlan feltételekkel a
Polgármesteri Hivatal állományába áttéve továbbfoglalkoztatja az önkormányzat.
Tulajdonképpen a munkáltató személyében történik csak változás.
A bizottsági ülésen néhány helyesbítést, illetve módosítást javasoltunk, a határozati
javaslatban, és a megszüntető okirat esetében is. Ezek átvezetésre kerültek. A
megszüntetés május 31-el történik. A bizottság a határozati javaslatokat, és megszüntető
okirat elfogadását javasolja 7 egyöntetű igen szavazattal.
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Girasek Károly képviselő: Hangsúlyozni szükséges, hogy az egészségügyi intézmények
nem kerülnek megszüntetésre, minden rendelő marad, ugyanúgy működnek tovább, mint
eddig. Technikai átvezetésről van csak szó.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Az intézmény 23 éve működik. Dr. Szájbely Ernő volt a
vezetője, az intézmény a létjogosultságát bizonyította, jól működött. Nem csak a feladatok
csökkenése, hanem jogszabályi változás is indokolta az intézmény megszüntetését.
Köszönöm a 23 éves munkát, továbbra is számíthatunk reméljük főorvos úr tanácsaira.
Jávorka János képviselő: A lakossági szolgáltatásban változás nem fog történni, én is
köszönöm a munkát, a segítséget a jövőben is kérni fogjuk.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szájbely dr. hivatalból sem fog magunkra hagyni bennünket.
Köszönjük a munkát.
Szavazásra teszem fel az I. számú határozati javaslatot, a megszüntető okirat elfogadását.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
116/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény Megszüntető Okiratáról készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézményt jogutód nélkül 2013. május 31.
nappal megszünteti. A megszüntetett intézmény
feladatait, dolgozóit 2013. június 1. naptól Rétság
Város Önkormányzata veszi át. A Képviselő-testület
a fogászati ellátást 2013. június 1-től vállalkozó
fogorvossal kötött szerződéssel biztosítja.
A megszüntetés miatt Dr. Szájbely Ernő
intézményvezető főorvos kötelezettséget 2013.
május 31. napig vállalhat.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét
képező Megszüntető Okiratot jóváhagyja.
Az
intézmény
megszüntetéssel
kapcsolatos
előirányzat változásokat a költségvetés következő
módosításakor át kell vezetni.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
költségvetési módosítás előkészítéséért Tömör
Józsefné jegyző
Határidő: 2013. május 31. majd szöveg szerint
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a személyi állománnyal kapcsolatos
határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
117/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a megszüntetett Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény állományába
tartozó takarítók közalkalmazotti jogviszonya 2013.
május 31. napon megszűnik.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a takarítók
változatlan munkaidőben (II. számú háziorvosi körzet
0,5 fő, Védőnői szolgálat 0,5 fő, fogorvosi szolgálat
0,5 fő, bánki orvosi rendelő 0,375 fő) a Munka
Törvénykönyve
hatálya
alatt
kerüljenek
továbbfoglalkoztatásra 2013. június 1. naptól.
A munkabérek fedezete a 2013. évi költségvetésben
biztosított.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2013. május 31.
6./ Megállapodás ingatlan ingyenes használatba adásáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Nm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság az elmúlt évben
jelezte szándékát, mely szerint vonulós tűzoltó őrsöt működtetne Rétságon. Ennek
feltételéül szabta, hogy önkormányzati forrásból kerüljön kialakításra az őrs. A működés
költségeit az igazgatóság vállalja. Több hónapos előkészítő munka eredményeként sikerült
egyeztetni a Megállapodásban rögzített feltételeket. Az épület felújítása május végén
befejeződik, az Önkormányzat ezzel teljesítette az Igazgatóság feltételeit. Ami még
hátravan, a földhivatali bejegyzés, mely szerint használatot engedélyezünk részükre. A
megállapodás két jogásszal is egyeztetve lett, aláírható. Az önkormányzatot érintő
feladatokra oda kell figyelni, hogy az őrs a működését elkezdhesse a tervezett időpontban,
július 1-én. A bizottsági ülésen a tűzoltó szertár alapterülete vitatott volt, m2 pontosítva lett,
és át lett vezetve. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a
megállapodás-tervezetet, a határozati javaslatnak megfelelően.
Jávorka János képviselő: Több mint egy éves munkára tehetünk pontot. A műszaki átadás
megtörtént. Július 1-én indulhat a tűzoltó őrs működése.
Girasek Károly képviselő: Valóban régi dologról van szó. Emlékeztetnék, hogy az egy év
csak egy szakasz volt, hiszen a Zrínyi utcai tűzoltó szertár lebontása és a laktanyába való
költöztetése is azt a célt szolgálta, hogy legyen vonulós tűzoltóság Rétságon. 8-10 éve
merült fel a dolog. A törvényi feltételek is adottak lettek időközben. Örvendetes, hogy
hamarosan elindulhat a működés, de azt tudni kell, hogy a város több millió forinttal
segítette az indítást annak érdekében, hogy a város és a kistérség rendelkezzen ezzel a
vonulós tűzoltósággal. Köszönet a 8 önkormányzatnak, akik hozzájárultak a működés
beindításához. Az egyeztetések nem voltak egyszerűek, sok cikk-cakk volt, Szájbely dr.
tartotta kézben a feladatot. Az önkéntes tűzoltósággal is folyamatos egyeztetés folyt.
Köszönet érte, az ünnepélyes átadás július 1. után megtörténhet.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bulejka Andrásnak megköszönöm az építés koordinálását,
ő volt ezzel a feladattal megbízva. Rövid idő alatt kész lett a munka, még a tervezettnél
előbb sikerült azt elvégezni. Most már a katasztrófavédelmi igazgatóságon van a sor. Több
egyeztetés is volt, flottul mentek a dolgok.
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Mezőfi Zoltán polgármester: 10 éves folyamat ért véget. Akkor kezdtünk el álmodni vonulós
tűzoltóságról. Most találkozott az állami érdek az álmunkkal. Köszönöm a munkát
mindenkinek, aki abban részt vett. Többször elhangzott az idők folyamán, hogy a
polgármesternek kellett volna kezébe venni a dolgot, itt véleményem szerint az a fontos,
hogy egy jó ügy végére pont kerülhet.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Örömteli dologról van szó, régi téma ez már. Nem megy az
ilyen nagy feladat egyik napról a másikra, a mentőt is 6 év alatt sikerült idehozni Rétságra.
Most már elmondhatjuk, mentőnk, tűzoltóságunk, rendőrségünk is van. Ez mind fontos a
lakosság komfortérzetének emelése érdekében. Én is köszönöm mindenkinek ehhez a
feladathoz fűződő munkáját.
Jávorka János képviselő: A tűzoltó őrsre fordított többmilliós kiadásra forrásunk nem volt,
ha a tavalyi évben nem olyan szigorú gazdálkodás folyt volna, talán nem is tudtuk volna
megoldani a feladatot. A kistérségi települések összesen 360 eFt-tal járultak hozzá az őrs
megindításához, ezt köszönjük szépen.
Girasek Károly képviselő: Az előző év megtakarításából tudta az önkormányzat fedezni ezt
az összeget. Céltudatosan gazdálkodtunk, azért tudtuk ezt az összeget adni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a tűzoltó őrssel kapcsolatos
megállapodást.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
118/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatósággal a Rétság, belterület 356/59 helyrajzi
számon nyilvántartott, természetben 2651 Rétság,
Laktanya út 9. szám alatt található 439,74 m2
alapterületű „tűzoltószertár” elnevezésű ingatlanból
164,65 m2 nagyságú területre vonatkozó használati
szerződés-tervezetről készített előterjesztést.
A képviselő-testület az épületrészt határozatlan időre
ingyenes és kizárólagos használatba adja vonulós
készenléti egységgel történő tűzoltó őrs működése
céljából.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező megállapodás
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
7./ A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási
kérelme
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be
a Képviselő-testülethez, melyben 2013. évi támogatási igényüket jelentik be. A kérelem
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részletes indokolást tartalmaz, melyből kiderül, hogy az Egyesület nem csupán helyi, hanem
környékbeli bajba jutottak részére is segítséget nyújt. A beadvány feltárja, hogy a rétsági
Képviselő-testület az előző időszakban jelentős anyagi támogatást nyújtott az egyesületnek.
Térítésmentesen kaptak ingatlant a laktanyában, működésükhöz éves szinten pénzbeni
támogatást kaptak. Ugyanakkor ők is mindent megtettek a szertáruk felújítási érdekében,
pályáztak, társadalmi munkában dolgoztak. A tűzoltó őrs indulásával a helyi tűzoltóink több
éves kitartó munkája gyakorlatilag elveszne. Több minden beépítettek az épületbe. Ehhez
kérnek kárpótlásként egy új épületet, szintén térítésmentes átadás formájában, valamint
emelt összegű éves pénzbeni támogatást. Kaptunk egy listát, hogy mi az, amit az
önkéntesek beépítettek, és ott is hagytak az Őrsnek. Az önkormányzat felvállalta, hogy
megtéríti a kiadásaikat. Az 1.300.000 Ft támogatás zárolva lett a szükséges megállapodás
megkötéséig. A megállapodás megkötésre, elfogadásra került. Bizottsági ülésen sok
hozzászólás hangzott el.
Tisztáztuk, hogy az egyesület által felsorolt első 4 tétel összege az előzőekben a hivatásos
tűzoltóságra vonatkozóan elfogadott 5.150 eFt-ban benne foglaltatik. Ezeket az Egyesület
megkapta. A többi kisebb tétellel kapcsolatban elhangzott, hogy egy reális összeget kellene
megcélozni. Elhangzott, hogy mivel a teljes épület került felújításra, amire ők saját erőből
nem lettek volna képesek, ez sokat jelent az Egyesület számára is. Felmerült a bizottság
ülésén, hogy támogatást részletes kimutatás alapján lehet adni. Felvetésre került egyik
bizottsági tag részéről, hogy információi szerint az iskola pincéjében használható
mosdókagylók és egyéb hasonló tárgyak vannak, meg kellene nézni, hasznosíthatók-e. Az
is szóba került, ha az önkéntesek nem alakították volna ki az eddigi helyzetet, lényegesen
többe került volna most felújítani az épületet. Bizottsági ülésen körvonalazódott egy olyan
megoldás, hogy az általuk felsorolt beépített eszközöknek az értékét (hangsúlyozom, az
első négy rendezve van), 350 eFt-ban javasoljuk megállapítani. A következő javaslat az volt,
hogy 1.300 eFt támogatást szavaztunk meg az önkéntes tűzoltóknak erre az évre, ennek az
összegnek a felét, tehát 650 eFt-ot megállapodás alapján, elszámolási kötelezettséggel
most biztosítanánk az Egyesület számára. Elsősorban azzal a céllal, hogy ők is meg tudják
kezdeni az általuk szükségesnek vélt felújítási munkákat, abban a részben, amit ők fognak
elfoglalni. A maradvány összeggel kapcsolatban pedig az egyesület elnökét fel fogjuk kérni
arra, hogy az önkéntesek működéséhez szükséges forrásokat próbálja bemutatni, és
amennyiben az önkormányzat támogatására igényt tart az egyesület, megfelelő indokokkal
alátámasztva be kell majd terjeszteni a Képviselő-testület elé. Be kellett vállalni a
közműcsatlakozásokat, az önkénteseknek is külön lesz három mérőjük, illetve az eddigi víz
csatlakozás átkerül a hivatásosokhoz, a felújítás kapcsán a vízóra akna kialakításra került.
A bekötés már az egyesületre fog hárulni.
A módosított határozati javaslatban a módosítások eszközölve lettek. (Ismerteti a határozati
javaslatot) Ezt a határozatot javasolja a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az ismertetett módosított határozati
javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
119/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes
Tűzoltó Egyesület térítésmentes ingatlanátadásra és támogatásra vonatkozó kérelmét.
A Képviselő-testület a Rétság, belterület 356/59 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben 2651 Rétság, Laktanya út 9. szám alatt található 439,74 m2 alapterületű
„tűzoltószertár” elnevezésű ingatlanból 275,09 m2 területére az Önkéntes Tűzoltó
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Egyesület részére határozatlan idejű térítésmentes használatot biztosít. A kialakítandó új
tűzoltószertár felújítási munkáihoz, a vízbekötés költségeihez és
- 8 db villanykapcsoló
- 6 db konnektor
- 2 db szellőző ventilátor
- 50 méter villanyvezeték + csatorna
- 2 db 90 x 120 cm-es hőszigetelt ablak
- 3 db 90 x 120 cm-es hőszigetelt bukóablak
- 2 db 75 x 210 cm-es beltéri ajtó
- 4 db 90 x 210 cm-es beltéri a ajtó
beszerzéséhez 350.000 Ft dologi kiadás fedezetet biztosít a 2013. évi költségvetés
általános tartaléka terhére.
A vízbekötés megrendelése és kivitelezésének lebonyolítása az Egyesület feladata.
A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság használatába átadott
épületrésszel kapcsolatosan az Egyesület részéről további kártérítési igénynek helye
nincs.
Az Egyesület használatába kerülő épületrész felújítási kiadásaihoz a Képviselőtestület a 2013. évi költségvetés általános tartaléka terhére elszámolási
kötelezettséggel megállapodás alapján 650.000 Ft támogatást biztosít.
Egyúttal felkéri Majer Krisztián elnököt, hogy az Egyesület működéséhez feltétlenül
szükséges kiadásokról, melyekhez önkormányzati támogatást igényel, készítsen
részletes kimutatást.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: megállapodás megkötésére 2013. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Majer Krisztián elnök
8./ II. számú háziorvosi szolgálat Internet előfizetési
szerződésének jóváhagyása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Katona dr. úr, háziorvos jelezte, hogy a Járóbetegellátó
Központ által biztosított Internet szolgáltatás nem kielégítő számára. A több telephelyen
dolgozó háziorvosunknak más elvárásai vannak a szolgáltatással kapcsolatban, mint akik fix
helyen rendelnek. Kisebb javítás történt bizottsági ülésen a határozati javaslatban ezzel
együtt a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal a Képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja azt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
120/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az ACE Telecom Telekommunikációs
és Informatikai Szolgáltató Kft. II. számú Háziorvosi
Szolgálat
internet
szolgáltatására
vonatkozó
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét
képező szerződést jóváhagyja. A szerződésben
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rögzített 10.800 Ft + ÁFA előfizetési díj a 2013. évi
költségvetésben biztosított.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a
szerződést aláírja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
9./ ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003 számú pályázat soft
elemeinek végrehajtása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtása során
soft elemekre legalább 8 millió forintot kell költenünk. A vállalás pontos költségvetése
8.128.000 Ft. Végrehajtó partnerként a benyújtott pályázatban Rétság Város
Önkormányzata került megjelölésre. A soft elemeket a pályázat a kommunikációtól
elkülönítve kezeli, végrehajtásuk kötelező. A pályázat bírálatának, a közbeszerzést 2012. év
végi lebonyolítása miatt némi csúszás van a teljesítésben. A feladatokat mihamarabb le kell
osztani, a végrehajtást felelősök megjelölése mellett meg kell kezdeni. A feladatokat
célszerű lenne konkretizálni.
Bizottsági ülésen született elképzelés, de az élet azt felülírta. Javasolom, részletekbe most
ne menjünk bele.
Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.: A NORDA Nonprofit Kft-vel, valamint a közbeszerzési
tanácsadóval történt egyeztetés alapján a következőket javasoljuk: Mivel a SOFT
tevékenységek 4 különböző téma köré szerveződnek, ezért azok megvalósítását minimum
2, de maximum 4 szolgáltatást nyújtó szervezettel szerződve ajánlatos lebonyolítani,
figyelembe véve a pénzügyi elszámolás részletes szabályai című dokumentumot. Célszerű
lenne a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel felvenni a kapcsolatot a végrehajtás
érdekében.
Annyiban módosulna a határozati javaslat, a művelődési központos kolleganőkkel, a
polgármesteri hivatal dolgozói elvégeznénk ezt a szétbontást, tennénk javaslatot a
végrehajtók lehetséges személyére. A végleges megoldásról természetesen a Képviselőtestület döntene.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
121/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az ÉMOP-3.1.2/A-09-2F-2011-0003
számú projekt végrehajtásához kapcsolódó soft
elemek
feladatainak
végrehajtásáról
készített
tájékoztatót.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt
és a Városi Művelődési Központ és Könyvtárat, hogy
közösen dolgozzák ki a soft elemek végrehajtásának
lehetőségeit. A soft elemek végrehajtására a helyi
civil szervezeteket, sportegyesületeket, nevelési és
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oktatási intézményeket, valamint az adott témára
legnagyobb rálátással és szakmai gyakorlattal
rendelkező szervezeteket kell bevonni.
Határidő: 2013. június 05.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
10./ TLM-FEED Kft. kérelme
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2012. évben a Kossuth u. 10. sz. alatt lévő ingatlanunkra
bérleti szerződést kötöttünk a Szécsényi Keverő Kft-vel. 2013. évben a havi számla
kiállítását követően jelezte a vállalkozás, hogy a tevékenységet a TLM-FEED Kft. vette át. A
Szécsényi Keverő Kft. visszamenőleges hatállyal, január 1. nappal felmondta a bérleti
szerződését, a TLM-FEED Kft pedig kérte, hogy szintén visszamenőleges hatállyal, 2013.
január 1. naptól bérleti szerződést kíván kötni. A tevékenység időközben folyamatos volt,
bérleti díjat egyik vállalkozás sem fizetett. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy lényeges, hogy
az önkormányzat a bérleti díjhoz jusson, így az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja
a Képviselő-testületnek, 7 egyöntetű igen szavazattal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását, az „A” határozati
javaslat elfogadását.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
122/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a TLM-FEED KFT., (3170 Szécsény
Ludányhalászi út 6.) bérleti kérelmét a Rétság,
Kossuth u. 10. szám alatt lévő 27 m2 területű
ingatlan tárgyában.
A Képviselő-testület hozzájárul visszamenőleges
hatállyal, 2013. január 1. naptól határozatlan idejű
bérleti szerződés kerüljön megkötésre a TLM-FEED
KFT-vel (3170 Szécsény Ludányhalászi út 6.).
A Szécsényi Keverő Kft. utólagos bérleti szerződés
felmondását a Képviselő-testület tudomásul veszi.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az
előterjesztés mellékletét képező a bérleti szerződés
aláírására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
11./ Szikora Szabolcs földterület bérleti kérelme
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kérelmező bérelni szeretné a 084/22 hrsz-ú termőföld
besorolású területet, mezőgazdasági célra, hosszabb távon használná a területet. A terület
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elhanyagolt, eddig bérleti igény nem jelentkezett a területre. A bizottsági ülésen elhangzott,
hogy az Émásznak van a területen szolgalmi jog bejegyezve. A bizottsági ülés napján egy
másik kérelem is érkezett, ugyanezen területre a hivatalba. Versenyhelyzet alakult ki
tulajdonképpen. A bizottság állásfoglalása, hogy ki kell alakítani a feltételeket, meg kell
hirdetni hasznosításra a területet. Induló árként 3,50 Ft-ot kell rögzíteni. 1 éves kauciót kérni
szükséges. A NAV-tól adóigazolást kell csatolni, és az ÉMÁSZ vezetékjogát is szerepeltetni
kell a kiírásban. A helyben szokásos módon kell meghirdetni a pályázatot.
Jávorka János képviselő: Rendelet 3,30 Ft-ot tartalmaz, de a második pályázó 3,50 Ft-ot
ajánlott fel, ezért lesz ennyi az induló ár.
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem sok az 1 éves kaució?
Girasek Károly képviselő: A jövőben élni kell a biztosítékokkal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4 igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
123/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Szikora Szabolcs földterület bérleti
kérelmét.
A Képviselő-testület a Rétság, 084/22 hrsz-ú,
42.079 m2 nagyságú termőföld területet pályázat
útján adja haszonbérbe.
A pályázati feltételeket a következők szerint
határozza meg:
Minimum ár: 3,5 Ft/m2/év
Kaució vállalása minimum 1 év
Adóigazolás benyújtása az állami és önkormányzati
adóhatóságtól arra vonatkozóan, hogy a pályázónak
nincs lejárt esedékességű adótartozása.
Pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanra az
ÉMÁSZ javára vezetékjog bejegyzés történt és
ezzel kapcsolatosan a haszonbérbe adó felé
semmilyen igénye nem lehet.
A pályázatot helyben szokásos módon kell
meghirdetni.
Határidő: pályázat kiírására és értesítésre 2013.
május 27.
Felelős: Tömör Józsefné jegyző
12./ Augusztus 20-i programterv
Előterjesztő: Varga Nándorné ig.helyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladata az
augusztus 20-i rendezvény kulturális programjainak összeállítása. Az idén az intézmény
vezetője azt a feladatot kapta, hogy három féle variációt tárjon a testület elé. Ez meg is
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történt. A bizottság az I. változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Felmerült,
hogy augusztus 20-án is legyen-e tűzijáték, ha a soft elemeken belül is lesz. Többségi
vélemény, hogy a soft elemes rendezvénytől függetlenül, ezen is legyen tűzijáték.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az augusztus 20-i ünnepségre
vonatkozó bizottsági javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
124/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár 2013. augusztus 20-i rendezvény
tervezetéről szóló előterjesztést.
Az előterjesztés mellékletét képező I. programterv
lebonyolítását támogatja.
A program megvalósításához szükséges 222.500 Ft
összeget a 2013. évi általános tartalék terhére
biztosítja.
Felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőhelyettest a program lebonyolításához szükséges
szerződések megkötésére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Varga Nándorné igazgató-helyettes
13./ Művelődési Központ és Könyvtár TÁMOP-3.2.13-12/1
szerződéskötések
Előterjesztő: Varga Nándorné ig.h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Városi Művelődési Központ és Könyvtár egy korábban
elindított pályázata támogatást nyert. 2 db szerződés tervezet lett az előterjesztéshez
becsatolva. Az egyik egy rendezvény szervezői és projekt asszisztensi feladatok
megvalósításáról szóló szerződés tervezet, összesen 10 mFt-os nagyságrendben. A másik
pedig egy kommunikációs szemléletformáló segédanyagok készítésének a feladatait
tartalmazza, ez 2.853 eFt –ról szól. A két szerződés kb. 13 mFt-ról szólna. A bizottsági
vitában elhangzott, hogy aggályok merülnek fel, a pénzforrást az első évben el kell költeni,
utána pedig még négy év a fenntartási idő. A kötelezettségek teljesítésére addig már nem
áll rendelkezésre pénzösszeg. Elhangzott az ülésen, hogy lényeges változások történtek a
pályázat benyújtása óta. Akkor még nem volt ismert, hogy a művelődési központ fogja
megkapni a soft elemek feladatának megvalósítását is. A pályázatíró cég 2 képviselője
megjelent a bizottsági ülésen. Elmondták, hogy a fenntartási időben is tudnának segíteni. A
bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy amíg a támogatási szerződést nem látjuk, addig
felelősen dönteni nem áll módunkban. Mérlegelve a véleményeket, a bizottság a határozati
javaslat „B” változat átdolgozott változatát javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
125/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár TÁMOP – 3.2.13-12/1 számú pályázat
lebonyolításával kapcsolatos előterjesztést, azt nem
támogatja.
A mellékelt megbízási szerződések megkötéséhez
nem járul hozzá.
Határidő: értesítésre 2013.május 27.
Felelős: Varga Nándorné igazgató-helyettes
14./ Művelődési Központ és Könyvtár tanfolyami szerződés
jóváhagyása
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Művelődési Központ és Könyvtárat megkereste a
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Nógrád Megyei Képviselete, mivel a Nmi Kormányhivatal Munkaügyi Központjánál elnyert egy „Logisztikai ügyintéző” szakmai
képesítést nyújtó tanfolyam lebonyolítását. Ebben a képzésben döntően Rétság és környéki
érettségizett munkanélküliek kerülnek beiskolázásra. Az intézmény biztosítani tudja a
tanfolyam lebonyolításához szükséges hátteret, ezért természetesen a továbbképző
intézmény bérleti díjat fizet. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy jó dolog, hogy bevételhez
jut az intézmény. Kérdés volt, hogy a tanfolyam lebonyolítását mennyiben fogja a nyári
felújítás befolyásolni? Válasz volt, hogy a bérlő tisztában van a viszonyokkal, és a várható
felújítással, így is fenntartja igényét. A most kiosztott tervezet véleményem szerint
elfogadható a Képviselő-testület számára.
Mezőfi Zoltán képviselő: Szavazásra teszem fel a szerződés-tervezet jóváhagyását.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
126/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Rétság, Rákóczi út 28. szám alatti Városi Művelődési
Központ
és
Könyvtár
1
db
tantermének
bérbeadására vonatkozó – Kereskedelmi és
Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Nógrád Megyei
Képviselete (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 13.)
700 órás Logisztikai ügyintéző tanfolyamról szólómegállapodás tervezetet megismerte és a helyiség
bérbeadásával a megállapodás tervezetben foglaltak
szerint egyetért.
Felkéri Varga Nándorné intézményvezető-helyettest
a megállapodás aláírására.
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Határidő: 2013. május 27.
Felelős: Varga Nándorné igazgató-helyettes
15./ Ünnepi Könyvhét 2013.
Előterjesztő: Varga Nándorné ig.h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Ünnepi Könyvhét kapcsán a könyvtár többféle
programmal áll a helyiek rendelkezésére. A helyi óvodával és iskolákkal veszi fel az
intézmény a kapcsolatot, kézműves és egyéb ismeretterjesztő programokat valósítanak
meg, ezek anyagi fedezetet nem igényelnek.
Két személytől kapott az intézmény ajánlatot, az egyik Végh József úr, aki könyvismertetőt
tartani, 10.000 Ft-ért. A másik D.Tóth Kriszta neves TV-s személyiség. Ő ingyen jönne,
útiköltséget kér csak, elkészült könyvét mutatná be az érdeklődőknek. A bizottság
véleménye, hogy elég lenne egy előadó. Többségi vélemény, hogy D. Tóth Kriszta vegyen
részt az Ünnepi Könyvhét alkalmából megszervezésre kerülő rendezvényen.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság Ünnepi Könyvhéttel
kapcsolatos javaslatát.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
127/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és
Könyvtár Ünnepi Könyvhét rendezvény tervezetéről
szóló előterjesztést.
D. Tóth Kriszta könyvbemutatóját támogatja.
A meghívott útiköltségének megtérítése a Városi
Művelődési
Ház
és
Könyvtár
2013.
évi
költségvetésében biztosított.
Felhatalmazza Varga Nándorné intézményvezetőhelyettest a program lebonyolításához szükséges
szerződés megkötésére.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Varga Nándorné igazgató-helyettes
16./

Megállapodás jóváhagyása lakossági szemétszállítás
támogatás tárgyában
Előterjesztés: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2013. évi költségvetési rendeletünk forrást biztosít a lakossági
szemétszállítás támogatására. A 2013. évi támogatás összege megegyezik az előző két évben
nyújtott támogatás összegével, évi 15.000 Ft/ingatlan mértékű. A Zöld Híd kft. elkészítette
megállapodás-tervezetét a támogatás biztosításával kapcsolatban. A megküldött tervezetben
pár módosítást eszközölt a bizottság. Pl. a számlán jól látható helyen szerepeljen a negyedéves
támogatás, és féléves átutalást javasol a bizottság. Ebben a formában azt elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek, 7 egyöntetű igen szavazattal.
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szeretném elmondani, hogy az önkormányzat azokat a
háztartásokat tudja támogatni, akik maguk is igyekeznek eleget tenni fizetési
kötelezettségüknek.
Szavazásra teszem fel a bizottsági ajánlást.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
128/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft-vel kötendő megállapodást a
lakossági szemétszállítás 2013. évi támogatása
tárgyában.
A Képviselő-testület a támogatás ingatlanonkénti
15.000 Ft/év összegét féléves bontásban kívánja
megfizetni a szolgáltatónak. A Képviselő-testület 2013.
évben is fenntartja azt az igényét, hogy az
ingatlantulajdonosoknak megküldött számlán az
önkormányzati
támogatás
összege
legalább
negyedéves bontásban kerüljön feltüntetésre.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a
fenti
módosítások
átvezetését
követően
az
előterjesztés mellékletét képező megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Szünet
(17,30-17,55)
17./

Szelektív hulladékgyűjtés lakossági
összegzése
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
(Szóbeli előterjesztés)

vélemények

dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Zöld Híd Kft. jelezte, hogy két megoldás közül kell
választania az önkormányzatnak, vagy a lakásokról, ingatlanokról történik az elszállítás, vagy
pedig maradnak a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Jegyző asszony ismertette a bizottsági
ülésen a ládás szavazás eredményét. 23 szavazat volt a ládában, (internetes szavazásra is
volt lehetőség) ebből 20-an szavaztak a házi szállításra. A házi szállítás esetében üvegek
számára konténer maradna. A bizottság ülésén elhangzott, hogy akik emeletes házban
laknak, hosszú ideig a szelektív hulladékot tárolni nem tudják. Ennek megfelelően a szigetes
megoldás a jobb. Elhangzott továbbá, hogy a szigetekkel is sok a gond, sajnos ez
fegyelmezetlenségből adódó. Egyik hozzászóló véleménye volt, hogy kis arányban érkezett
be szavazat a lakosság részéről, ebből nem lehet kiindulni. A bizottság végül is 6 igen, 1 nem
szavazattal a szigetes megoldást javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. Ezzel is sok
gond van, de még mindig ez a kisebbik rossz talán.
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Girasek Károly képviselő: Ez esetben nem tudom támogatni a bizottság javaslatát. A
bizottsági ülésen sem támogattam, tartózkodni fogok. Két részből áll a dolog. A szigetes
szelektív hulladékgyűjtéshez nincs köze a városnak. Minden más településen működtek
szelektív hulladékgyűjtő szigetek, ahol nem is a Zöld Híd szállítja a hulladékot. Egyébként ezt
köteles ellátni, mivel erre uniós pályázatot nyert. A magam részéről tisztességtelennek tartom,
hogy ilyen választás elé állítja az önkormányzatot a Zöld Híd Kft. A másik kérdés, amit a lakók
felvetnek, fizetnek az elszállításért, az idén díjat emeltek (önkormányzati támogatás szinten
maradt), elvárható, hogy a háztól szállítsák el tőlük a hulladékot. A háztól zsákos hulladékot
akkor majd bedobják a kukába. A Zöld Hídnak vállalás szerint 30 % szelektív hulladékot lenne
kötelessége elszállítani. Aránylag jól alakult már a szelektív gyűjtés, ezek után a kukában
fognak a zsákok kikötni. Utca hosszban látni, hogy a szelektív gyűjtők a házak előtt vannak.
Összességében 200 szavazat érkezett, ez óriási előrelépés, volt eset szavazásnál, hogy 20
szavazat érkezett be. A bizottsági ülésen kértem határozatba foglalni (nem került bele), akkor
lehetne elfogadni a szigetes gyűjtések megszüntetését, amennyiben a Zöld Udvar legalább
ezeknek a gyűjtéseknek megnyílik. Nem könnyű a döntés, a lakossági véleményeket én
tiszteletbe tartom. Tisztességtelen a Kft-től, hogy ilyen helyzetbe hozza az önkormányzatot,
hogy ő megtakarításokat érjen el. A „B” változatban tartózkodni vagyok kénytelen.
Jávorka János képviselő: A szelektív gyűjtés kezdett rendszerbe állni. A Zöld Híd erre meg
fogja, és kényszeríti az önkormányzatot, hogy döntsön. Egyébként sajnos elszomorító
látványt nyújtanak a hulladékgyűjtő szigetek. Az önkormányzat dolgozói mindennap
rendbeteszik a környéküket is, másnapra újra az a látvány. Gyenes igazgató úr járt
Rétságon, a zöld udvar megnyitását ígérte, de húzzák-halasszák a dolgot. Kérem a
lakosságot, hogy a szigetek állapotára ügyeljünk.
Mezőfi Zoltán polgármester: A lakótelepi lakások közel 50 %-a a lakásállománynak. Jó
lenne, ha lehetőség nyílna arra, hogy a szigetek környékét be lehetne kamerázni.
Jávorka János képviselő: Ezzel a gondolattal foglalkozik a Polgárőrség is.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Valószínű, hogy költség csökkentés van a háttérben. Ne
vegyük le a témát napirendről, nézzünk körül más szolgáltatóknál is, 1 évre kötöttünk
szerződés a Zöld Híddal. A minőséggel egyébként nincs gond.
Jávorka János képviselő: Logikus és helyes a fenti javaslat, mindenképpen körül kell nézni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottsági javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
129/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a szelektív hulladékgyűjtés módjának
kiválasztásával kapcsolatos szóbeli előterjesztést.
A lakosság alacsony szavazati részvétele miatt a
szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatás módjáról saját
hatáskörben dönt.
A Zöld Híd Kft-től a szelektív hulladékgyűjtő
szigetekről történő elszállítást rendeli meg.
Határidő: 2013. május 27.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
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18./ Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos
tulajdonosi döntések
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtása során
több probléma, kérdés merült fel. Ezek tulajdonosi döntést, illetve pótelőirányzatot
igényelnek. Nevezetesen a „C” jelű útterv módosításról, a művelődési ház előtti parkról, a
járdák esetleges áthelyezéséről, illetve a buszfordulónál az úgynevezett geo rácsról van szó.
Az ötödik ilyen téma az ingatlan esetleges átminősítése, a zajvédő fal lehetséges
áthelyezése. Ezekről szól az előterjesztés. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a „C” jelű
útterv módosítás, ami tulajdonképpen a Zrínyi utcai kereszteződéssel kapcsolatos, az
mindenképpen szükséges. A tervező cég vállalta, hogy munkadíj nélkül elvégzi ennek a
tervnek a módosítását. Ez meg is történt. Az itt feltüntetett 170 eFt + Áfa költség a különböző
hatósági engedélyek ára. A művelődési központ előtti parkkal kapcsolatban felmerült, hogy
nem költségelték a szobor áthelyezést, illetve a fának az áthelyezési költségét. Ez úgy
vetődött fel, hogy a kivitelező baja. Nyilván van egy terv, a szerint kell megcsinálni.
Ragaszkodni kell, hogy a terv szerint történjen a feladat. A járdák áthelyezésével
kapcsolatban elhangzott, hogy a módosított terv alapján kell eljárni. A geo rácsnak a
lerakása, ami a kivitelező szerint jelentős többletköltség, itt az a helyzet, hogy mi a terv
szerinti megvalósítást várjuk el. A tervező leírta, hogy lehet megvalósítani, a kivitelező
másként gondolja, saját költségén természetesen megteheti. Mi ebben az esetben is a terv
szerinti megvalósítást várjuk el. Az ingatlan átminősítés (Kossuth utcai kijáratnál) kapcsán
felmerült, nem lenne-e szerencsés dolog, a zajvédő falat a másik oldalra áthelyezni. Kiderült,
hogy nem annyira egyszerű ez a dolog, mert a Velki féle háznak az átminősítése nem
lakóövezetté, egyrészt igen jelentős kiadást, időt igényelne, másrészt amögött még vannak
lakóházak. Itt is az eredeti terv szerint kell eljárni, ez a bizottság javaslata. A bizottság az I.,
III., és V. pont vonatkozásában a leírtak szerint javasolja elfogadni, a II., és IV-es esetében
(geo rács, és művelődési ház előtti park) nem javasol döntést hozni.
Girasek Károly képviselő: Egy dolog kimaradt, amiben mindenképpen döntést kell hozni,
vagy nyugvópontra kell jutni. Bizottsági külsős tagunk említette, de bizottsági ülésen sem
került szóba, nevezetesen egy kapu átrakás, a telek átméretezéssel kapcsolatba. Ebben is
döntést kell hozni, mert az építkezést akadályozza.
Mezőfi Zoltán polgármester: Maradjunk Girasek úr a napirendnél. Három döntést kell
hoznunk.
Megállapítom, hogy az I-es határozati javaslatot jelenlévők 6 egyöntetű igen szavazattal
elfogadták. III-as számú határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a
Képviselő-testület, valamint az V. szám vonatkozásában a „B” határozati javaslatot is
egyöntetű 6 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
130/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
városközpont
rehabilitációs
pályázattal kapcsolatosan szükséges tulajdonosi
döntésekről készített előterjesztést.
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A Képviselő-testület a „C” jelű út tervmódosítását
tudomásul veszi, a módosított tervdokumentáció
170.000
Ft+áfa
költségét
a
2013.
évi
költségvetésben a projektre elkülönített tartalék
terhére biztosítja. A tervdokumentációt a pályázat
generál tervezőjétől a Kovaterv Kft-től megrendeli.
A járdák építését a módosított tervek szerint
kívánja megvalósítani.
A buszforduló bejárata melletti önkormányzati
tulajdonú ingatlant nem kívánja átminősíteni nem
lakóingatlanná. A zajvédő falat az eredeti tervekben
szereplő helyre kívánja megépítetni.
Határidő: „C” jelű út tervmódosítás megrendelésére
2013. május 27.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
19./ Pótelőirányzat kérése
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a
Rétsági Kistérség Szociális Szolgáltató Központján keresztül látjuk el. A feladat ellátása az
önkormányzati törvény alapján nem kötelező feladatunk. Rétságon két ellátott veszi
igénybe a szolgáltatást. A feladat II. negyedéves költségvetését a Szolgáltató kimutatta. A
készülék fenntartás havi költsége a kimutatás alapján 7.600 Ft, melyhez pályázati
hozzájárulás 2.600 Ft. A fennmaradó 5.000 Ft-ot meg kell fizetni. Az előző években a
Szolgáltató kigazdálkodta a pályázattal nem fedezett költségeket, 2013. évtől erre nincs
lehetősége. Az első negyedévi hiányt a Társulás pénzmaradványa terhére átvállalta. A II.
negyedévtől a hiányt a Szolgálat át kívánja hárítani. Fizetési kötelezettséget lehet hárítani
az igénybevevőre, és a települési önkormányzatra. Az ellátottak nem lettek kiértesítve a
fizetési kötelezettségről, megállapodás nem került velük megkötésre. A hiány ebben a
kialakult helyzetben a települési önkormányzatra hárítható. 2013. július 1. naptól van rá
esély, hogy az állam átveszi a feladatot. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy nem
átlátható a számítási mód. Elhangzott továbbá a javaslat, hogy az önkormányzat
biztosítsa a 30 eFt-os költség kifizetését.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság által javasolt határozati
javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
131/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
II. negyedévi önkormányzatot terhelő részére
pótelőirányzat benyújtásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a két fő ellátottra jutó, pályázati
támogatással nem fedezett havi 10.000 Ft-os
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költséget 2013. április 1-től június 30 -ig terjedő időre
az általános tartalék terhére átvállalja.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás összesen
30.000 Ft-os költségének átvezetését a költségvetés
következő módosításakor biztosítani kell.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
20./ Jávorka János tiszteletdíj felajánlása
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Elkészült a Megállapodás-tervezet, a bizottság 7 egyöntetű
igen szavazattal tudomásul veszi azt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
132/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Jávorka János képviselő 2013. május
havi tiszteletdíj felajánlásáról készített előterjesztést. A
képviselői tiszteletdíjról történő lemondást tudomásul
veszi.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a - képviselői
felajánlásból - Kereplő Gyermek Néptánc Egyesület
részére, felszerelési tárgyak, eszközök beszerzésére
biztosított 63.500 Ft önkormányzati támogatás
felhasználására vonatkozó, a határozat mellékletét
képező megállapodást aláírja.
Az előirányzatok átvezetésére a 2013. évi költségvetés
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő: 2013. május 27., majd szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
21./ DMRV Zrt. kérelme
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Dr. Sájbely Ernő PVB elnöke: 2013. februári ülésen került elfogadásra a DMRV Zrt.
rekonstrukciós terve. A tervben szivattyúk beszerzését és felújítását, szennyvízakna fedlap
cseréjét, valamint szennyvízátemelők fedlap cseréjét határozták meg összesen 1.720.000
Ft + Áfa értékben. A szennyvízátemelő telep 3 db keverő berendezése azonban időközben
meghibásodott. A felújításuk több költséggel járna, mint új keverő beszerzése. A beruházás
kétféle módon valósítható, a Képviselő – testület forrást biztosít, vagy hozzájárul a
rekonstrukciós terv módosításához, és az abban meghatározott keret terhére vásárolják
meg a berendezéseket. A bizottsági ülésen kisebb módosítás történt a határozati
javaslatban, e szerint javasolja azt a bizottság elfogadásra a Képviselő-testületnek.
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
133/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a DMRV ZRT szennyvíz elvezető és
tisztító rendszer 2013. évi rekonstrukciós terv
módosításával kapcsolatos kérelmét.
A
képviselő-testület
elfogadja,
hogy
a
szennyvíztisztító
rendszer
működtetéséhez
szükséges 3 db keverő berendezés 1.443.000
Ft+áfa összegért a rekonstrukciós keret terhére
kerüljön beszerzésre, ezért a 38/2013. (III.22.)
számú határozattal jóváhagyott szennyvízrendszer
2013. évi rekonstrukciós tervét ennek megfelelően
módosítja.
Határidő: értesítésre 2013. május 27.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
22./ Köztársaság utca felszíni vízelvezetés szolgalmi jog
alapítása
Előterjesztő: Tömör Józsefné jegyző
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bányi Zsuzsanna fordult kérelemmel a hivatalhoz, melyben
kéri a Köztársaság utcában kialakult vízelvezetési problémák megoldását. Helyszíni bejárás
során megállapításra került, hogy a Köztársaság utcában nincs a felszíni vizek elvezetését
biztosító esővíz elvezető árok. Kérelmező elmondása szerint esőzés esetén az összes víz a
házát áztatja. Hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 263 hrsz ingatlanra szolgalmi jog
bejegyzésével az utcán megépítendő nyílt árokban összegyűlő esővizet a telkén meglévő
vizesárokba vezessük. Sajnos a vízelvezetés csak magántulajdonú ingatlanon kerersztül
oldható meg a befogadóba. Az általa már kialakított árokszakasz burkolását kéri a nagyobb
mennyiségű csapadék elszivárgásának megakadályozására. A szolgalmi jog ingatlannyilvántartásba történő bejegyzésének feltétele a szolgalmi jogot ábrázoló változási vázrajz
elkészítése, valamint a szolgalmi jogot alapító megállapodás. A változási vázrajzot Dombai
Gábor földmérő a megbízás alapjn elkészítette, valamint a Földhivatal záradékkal ellátta.
Elkészült a szolgalmi jogot alapító megállapodás is. Ez a megállapodás képezi az
előterjesztés tárgyát. Némi pontosítás után a bizottság azt elfogadásra javasolja, a
módosított határozati javaslattal együtt.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
134/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Köztársaság utca csapadékvíz
elvezetésével kapcsolatos előterjesztést.
Hozzájárul, hogy a Rétság 262 hrsz-on nyilvántartott,
természetben a Köztársaság u. 12. szám alatt
található ingatlan javára és a rétsági 263 hrsz-ú kivett
közút terhére 113 m2 alapterületre a felszíni
csapadékelvezetés szolgalmi joga az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerüljön
A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
után fel kell mérni a vízelvezető árok kialakításának
módját, annak költségeit, melyet a soron következő
testületi ülésen ismertetni kell.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés
mellékletét képező szolgalmi jog alapítására
vonatkozó megállapodást aláírja.
Felelős: szerződés aláírására Mezőfi Zoltán
polgármester
kialakítás felmérésére Bőgér Katalin műszaki
ügyintéző
Határidő: 2013. június 15.
23./ Semmelweis Egyetem kérelme
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2013. áprilisában a Semmelweis Egyetem rektor helyettese,
dr. Molnár Mária Judit megkeresett bennünket azzal a kéréssel, hogy vidéken új kutatási,
prevenciós és oktatási programokat indítanának. A lehetséges helyszínen bejárás történt. A
volt gyermekorvosi rendelő a potenciális helyszín. A rektor helyettes a helyiséget
alkalmasnak tartotta. Több verziót tartalmazó kérelem érkezett hozzánk, ez pontosításra
került. Ajánlatokat kérnek tőlünk, feltételekkel, körülbelüli rezsi költségekkel. Az „A”
határozati javaslat módosításra került, abban a formában a bizottság azt elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: A témában további egyeztetések szükségesek. Szavazásra
teszem fel a bizottsági ajánlást.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
135/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Semmelweis Egyetem kérelmét.
A Rétság, Rákóczi út 34. szám alatti ingatlanrészt
(volt gyermekorvosi rendelő, váróterem, szociális
helyiség) bérbe adja a Semmelweis Szolgáltató,
Oktató és Innovációs Nonprofit Kft-nek.
A bérleti szerződés tervezetet az egyeztetések
lezárta után el kell készíteni és a soron következő
ülésre be kell nyújtani.
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Határidő: 2013. június 10.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
24./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVb elnöke: A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja,
miszerint a beszámolót elfogadásra javasolja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről szóló beszámolót 6
egyöntetű igen szavazattal elfogadta.
25./ Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri
munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A témában vita nem alakult ki az ülésen, a bizottság 6 igen,
1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Tájékoztatnám a jelenlévőket és a lakosságot, hogy az Urbán
és Urbán vállalkozás elnyerte az állam 1 milliárd forintos támogatását. Másfél éve került
beadásra a pályázat. A beruházás összértéke 2 milliárd forint. Még nem tudni mikor
fejeződik be a projekt, kis türelmet kérek mindenkitől., nem az önkormányzaton múlik, mikor
kezdődhet a termelés.
Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestülete a két testületi ülés közötti
időszakban az önkormányzat érdekében
végzett
polgármesteri
munkáról
szóló
tájékoztatót 6 egyöntetű igen szavazattal
elfogadta.
26./ Tájékoztató a kiemelt feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Különösebb vita nem volt. A véleményekben elhangzott,
hogy tűnjön ki, az előző hónapban a városrehabilitáció terén mit tettünk, miért tettük stb.
Javuló tendenciát mutat a tájékoztató formája. A bizottság 6 igen, 1 tartózkodással
elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Girasek Károly képviselő: Kis javulás látható, de még mindig nem tartalmaz olyan
intézkedéseket, amikből (ahogy egy bizottsági tag fogalmazott) krónikát lehetne az
utókornak készíteni. Objektív, gondokat ismertető, megoldásra javaslatot tartalmazó leírásra
lenne szükség. Pl. hol tart a soft elemek feladat végrehajtása, megnyitó időpontja, stb. Az
előrehaladás állapotát is látni kell. A Képviselő-testületnek, valamint a közvéleményt is kell
tájékoztatni minden egyes kérdésről. Van csúszás, terv módosítás, sok probléma vetődik fel,

26

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15. számú jegyzőkönyve

ezeket a tájékoztatóban szerepeltetni kellene. Pl. a lángosos előtt sincs elbontva a terasz.
Egy csomó bent hagyott villanyoszlop, járdavég stb. van még. Hetenként van projekt
értekezlet, amit a műszaki ellenőr hív össze. Ami eltér a tervtől, és problémát jelent, azt
egyeztetni kell tervezővel, kivitelezővel és természetesen az önkormányzattal. Én sürgettem
a megnyitó időpontját, időpontot kér a megrendelőtől, szóval tőlünk Márta Attila úr. A
közösségi tér addigra járható lesz, ott össze tud jönni a népség.
Jávorka János képviselő: A kapu és kerítés témája volt a bejárásnak is, azt kérném, hogy
megnyugtató megállapodás jöjjön létre. Ez is csúsztathatja a munkálatokat. A tulajdonos és
a kivitelező is konstruktívan áll a dologhoz.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebben konkrét ígéret van, megnéztem a helyszínt, a
tulajdonos és a kivitelező is konstruktívan áll hozzá a kérdéshez. Most már a tulajdonos
elérhetőségét tudja a kivitelező. A lángosos előtti pad (ami közterületen van) szétszedésével
kapcsolatban az egyeztetés megtörtént, a kivitelező mielőtt a munkával odaér, értesíti a
kisvállalkozót. Nem cél, hogy a kisvállalkozókat még nehezebb helyzetbe hozzuk. Igaz, ha a
törvény betűjét betartjuk, akkor valóban fizetnie kellene. De nem gondolom, hogy most
nekünk kellene lovagolnunk a gazdasági világválság kellős közepén a kis- és
kényszervállalkozókon, akik örülnek, hogy egy munkahelyet teremtenek saját maguknak,
(ezt meg is köszönhetjük nekik, hogy nem szociális segélyért állnak sorban a hivatalban).
Ami konkrétan útban volt, egy nap alatt lebontásra került, megoldódott a probléma. A
Farkasverem előtti padokra gondolok. Felszólító levelek helyett odamegyek az érintettekhez
és kérek tőlük. A szerdai értekezletek azért vannak, hogy az újonnan felmerülő problémákat
kezelni tudjuk. Ha tankönyv szerint mindent beleírnék ebbe a beszámolóba, lehet, hogy a
testületre a lakosság, illetve az érintettek tojásokat dobálnának. Köszönöm a bizottság
mértéktartását, egy ilyen történetet megírni igen nehéz feladat.
Girasek Károly képviselő: Csalódtam polgármester úr, egész jó kedélyűen tárgyaltunk
eddig, és most mondod, ne fizessen bérleti díjat, és akkor ugyan már.. Mindenki, aki fizet
közterület használati díjat, jogosan mondhatja, ő miért fizet. Ez nem vállalkozás támogatási
kérdés. A kivitelező megkérheti az érintettet, vigye el onnan a dolgokat, de nem joga. Nem
megkérni kell, akár a kapu áthelyezés, meg egyéb, nem úgy van, hogy majd megkérem és
majd odébb teszi. Le kellene adminisztrálni. Amit a problémák megoldásáról és a
tojásdobálásról mondasz, arról annyit mondok, hogy az látszik, hogy számtalan
következetlenség van a rossz előkészítés miatt. Van egy csomó gond. Leszállnak pl. a
leszálló peronon, a Kossuth utcán az emberek járdán nem tudnak pl. feljönni a járóbeteg
ellátóba. Megnéztük Jávorka úrral, erre majd a városnak költenie kell. Minden a hibás
előkészítés miatt van, ezek plusz pénzébe fog kerülni a városnak. Nem volt jó előkészítés,
nem a Képviselő-testületet kell megdobálni, hanem azokat, akik az előző időszakban ezt a
tervet így, hibásan elfogadták. Én ezt nem akartam felhozni, Te említetted a tojásdobálást.
Tojásdobálásról, ingyen bérleményről, vállalkozók nyomorúságáról, ami van, de a városnak
az a kötelessége, ha van egy rendeletünk, a polgármester a felelős, hogy betartassa. Az
adók behajtását törvény előírja, a város érdekében kötelességünk behajtani. Ugyanez
vonatkozik a közterület foglalásra is. Ha az építkezést akadályozza, levélben fel kell
szólítani, mert lehet ebből jogvita. Írásban kell a dolgokat tisztázni. Azt gondolom,
maradhatunk a higgadt tárgyalási stílusnál.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Kiegészítést szeretnék tenni. Annak idején a Nógrád
Volán nagyon készségesen rendelkezésünkre állt. Buszmegállót szerettek volna csinálni,
gyakorlatilag ez kikerülhető lett volna. Az egyeztetést akkor elmulasztottuk. A testület nem
állt szóba a Nógrád Volánnal. Szerintem jól volt előkészítve akkor is a dolog.
Girasek Károly képviselő: Az elbontott Kuliga-féle háznál lesz a leszálló peron, 3 db.
Délben 6-7 busz fog beállni, átgondolatlan a dolog. A Kossuth utcában fog állni több busz is,
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várva, hogy bejusson. A járókelők nem fogják a kis fahidat használni, hanem a rendezetlen
utcán fog közlekedni. Itt nem a Nógrád Volánról van szó.
Mezőfi Zoltán polgármester: A Kossuth utcából engedi a terv az autókat behajtani a piac
térre, egyirányusítva lesz.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Egyebekben akartam erre kitérni, de mivel most szóba
került, elmondanám most. Kaptunk egy levelet a tulajdonostól, akinél ugye ez a kapu és
kerítés áthelyezés aktuális a közösségi térnél. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon korrekt
ajánlat. A jelenlegi törvényi szabályozás szerint lehetett volna akár jogi procedúrát is
kezdeményezni, aminek a jogi kimenetele is igencsak kérdéses lenne az önkormányzat
szempontjából. Én azt gondolom, hogy ez egy igen korrekt ajánlat a tulajdonos részéről.
Viszont, hogy ott a munkákat ne akadályozza ez a téma, az lenne a javaslatom, illetve a
kérésem a jegyző asszony, illetve polgármester úr felé, hogy ezt nagyon gyorsan le kell
rendezni. A nagyon gyorsan alatt azt értem, hogy a jövő hét első napjaiban, hétfő, kedd,
maximum szerdáig ezt a kerítést, kapuval együtt, úgy ahogy van, át kell helyezni. Van egy
városüzemeltetési csoportunk, ott két szakmunkás van, városgondnok van, van két
segédmunkás, egy ilyen kerítés áthelyezés nem jelenthet gondot. Minden más teendőt félre
kell tenni, erre a két napra. Meg kell keresni a Penta építésvezetőjét, meg kell keresni a
tulajdonost, (a beadványon rajta van a telefonszám) és gyakorlatilag az önkormányzat
részéről valakit, és jegyzőkönyvet kell felvenni, hogy a későbbiekben ne merüljön fel
semmilyen gond. Tehát ahol a telekhatár ki van jelölve, nyilatkozzon a Penta is, hogy ez a
megoldás számára megfelel, nyilatkozzon a tulajdonos és az önkormányzat is. Mindhárom
érintett fél jegyzőkönyvbe kerüljön, hogy ez a történet ezzel a megoldással lezárulhasson.
Az önkormányzat ezt a gesztust akkor viszonozza olyan értelemben, a kerítés áthelyezést
végezze el, de hogy a munka menjen is, mert a kapubejárót is meg kell valamilyen
megoldással csinálni, (döntött szegéllyel, azt hiszem így hívják ezt a megoldás) az lenne a
kérésem, - nem tudom erről kell-e határozat – hogy a jövő hét elején záruljon le ez a
történet. Köszönöm szépen a tulajdonosnak, hogy nem akadályozta meg tulajdonképpen az
építkezést.
Mezőfi Zoltán polgármester: Elmondanám, hol tartunk ebben a kérdésben. Ahogy a
beadványt megkaptam, elmentem a kivitelezőhöz, megadtam a tulajdonos telefonszámát,
és azt kértem tőle, amikor odaérnek a feladathoz, előtte két nappal a tulajdonost
szíveskedjenek értesíteni, mivel ahogy a levél is tartalmazza a tulajdonos jogosan nem
szeretné, hogy kitakaratlan legyen az udvara, ezért fontos, hogy időben tudjon a tulajdonos
a munkálat megkezdéséről. A kapu beállítása betonba már meg van beszélve, oszlopfúróval
fognak dolgozni. A Penta drótot nem fog visszafűzni, de akkor ne legyen fontosabb feladat,
ha már a tulajdonos ilyen pozitívan állt a kérdéshez, elvileg plusz költségünk nem lesz, de
lehet hogy lesz, mert veszünk drótot, nem tudom, akkor azt majd meg tudjuk oldani.
Szavazásra teszem fel a napirenddel kapcsolatos bizottsági ajánlást.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
136/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester 2013. május havi tájékoztatóját a
kiemelt feladatok ellátásáról elfogadta.
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27./ Hangadó kiadásával kapcsolatos döntések
Előterjesztő: Majnik László képviselő (szóbeli előterjesztés)
Dr.Szájbely Ernő PVB elnöke: A témáról tárgyalt a bizottság. Több gond merült fel. Készült
egy módosított határozati javaslat, amit a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra
javasol a Képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
137/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Hangadó kiadásával kapcsolatos
szóbeli előterjesztést.
A főszerkesztő Hangadó című lap szerkesztésére
vonatkozó megbízási szerződését 2013. június 1.
napjával felmondja.
A Hangadó szerkesztésével a Városi Művelődési
Központ és Könyvtárat bízza meg
Határidő: 2013. május 27.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

28./ Penta Kft. vállalkozási szerződés módosítása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Penta Kft. kérelmet nyújtott be. A szerződésben kisebb
módosításokat eszközölt a bizottság. Ebben a formában elfogadásra javasoljuk a Képviselőtestületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a szerződés módosításával
kapcsolatos bizottsági véleményt.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
138/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Penta Kft szerződésmódosítási
kérelmét.
A Penta Általános Építő Kft-vel az ÉMOP-3.1.2/A09-2f-2011-0003 kódszámú pályázat keretében a
„Rétság város központi településrészének
funkcióbővítő
település
rehabilitációja
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kivitelezési munkái”-ra megkötött vállalkozási
szerződés módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződés
módosítás aláírására.
Határidő: 2013. május 27.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
29./ Fogyasztásmérő szerelési költsége
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester (szóbeli)
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Polgármester úr terjesztette elő a bizottsági ülésen szóban
a témát. A csatlakozási alapdíjat meg kell fizetnünk, illetve e mellett van egy másik díj is,
ami a létesítési díj, ezt is meg kell fizetni. A két díj összesen 350 eFt. A mai nap folyamán az
ÉMÁSZ szakembere is a helyszínen járt. Polgármester úr jelezte, hogy ahhoz, hogy a
későbbiekben ott ne kelljen bontani a térkő burkolatot, ezért célszerű lenne védőcsőbe
elhelyezni ezt a bizonyos kábelt. Ezzel a megoldással spórolunk is, mert egyrészt nem kell
bontani, másrészt ez a megoldás olcsóbb is. Körülbelüli számokról beszélünk. A bizottság
műszaki szakértőjével konzultáltunk, ez a megoldás jó, és olcsóbb is, több előnnyel jár. A
Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Aláírhatom a szerződést, ma át kellett volna utalnunk a pénzt.
Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
139/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003
kódszámú,
a
„Rétság
város
központi
településrészének
funkcióbővítő
település
rehabilitációja” című pályázat megvalósítása során
kialakítandó közvilágítás bővítéséről szóló szóbeli
előterjesztést.
A csatlakozási alapdíj megfizetésére bruttó 196.596
Ft ot, valamint a létesítési díj megfizetésére bruttó
153.416 Ft-ot a 2013. évi költségvetés általános
tartalék terhére biztosítja.
Az önkormányzat hozzájárul 50 méter 150 ∅ KPR
cső lefektetéséhez, melynek becsült költsége
100.000 Ft
A
többletmunkák
fedezetéül
a
2013.
évi
költségvetésben a városközpont rehabilitációs
pályázatra elkülönített céltartalék nyújt fedezetet.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a
csatlakozási szerződés aláírására.
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Határidő: 2013. május 27.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
30./

Egyesített Egészségügyi és Szociális
telefonszerződés módosítása
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Intézmény

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Technikai kérdésről van szó, a jövőben az önkormányzat
lesz az előfizetője a három vonalnak. A határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság,
7 egyöntetű igen szavazattal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottsági ajánlást.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
140/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és
Szociális
Intézmény
telefonszerződés
módosításáról szóló szóbeli előterjesztést.
Az intézmény megszűnése miatt a Képviselőtestület
indokoltnak
tartja
a
szerződés
módosítását.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert és
Dr.
Szájbely
Ernő
intézményvezetőt
a
szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: 2013. május 27.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester, Dr. Szájbely
Ernő

31./ Vagyonbiztosítási szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.
Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.: Az elmúlt évben szerződést kötöttünk az Optimális Kftvel, biztosításaink felülvizsgálata érdekében. Az Optimális Kft. más biztosítóktól is kért be
ajánlatokat, jelenleg az összehasonlító elemzése folyik az ajánlatoknak. Egyetlen dolgot kell
most tennünk, mert ez sürgős, a jelenleg érvényes vagyonbiztosítási szerződésünket fel kell
mondani a Generali biztosítóval. Ez nem azt jelenti, hogy július 1. után nem a Generáli
biztosító lesz a szolgáltatónk, július 1-től egy új vagyonbiztosítást fogunk kötni, még nem
tudni kivel. A Képviselő-testület az ajánlatok ismerete után fog dönteni. Kérem a testületet, a
határozati javaslat elfogadására.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a javaslatot.
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
141/2013. (V.24.) számú KT. határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a vagyonbiztosítás felülvizsgálatáról
szóló szóbeli előterjesztést.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a
felülvizsgálat folyamatban van, az rövid időn belül
befejeződik. A Generali biztosítóval megkötött,
jelenleg érvényben lévő szerződést 2013. június
1. nappal felmondja, azzal hogy az új
vagyonbiztosítási szerződést 2013. július 1.
napjáig meg kell kötni
Az
Optimális
vagyonbiztosítási
testület dönt.

Kft
által
előkészített
javaslatokról a Képviselő-

Határidő: jelenlegi vagyonbiztosítás felmondására
2013. május 27.
új vagyonbiztosítási szerződés megkötésére
2013. június 25.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

32./ Egyebek

Jávorka János képviselő: Többen megkerestek, hogy a Rózsavölgy és Körtefa utcában
éjszakára elengedik a nappal elzárt kutyákat. A kutyaugatás éjszaka nagymértékben zavarja
a környéken élőket. Felkérem az érintetteket, hogy a kutyatartási szabályt tartsák be.
A Kossuth utcában a jobb oldalon az önkormányzati területen a füvet le kell vágni.
A játszótereken a homokozók lefedését biztosítani kell. Friss homokot vittek, a Kressz
parkban már le is van takarva. A szülőktől kérném, este, aki utoljára hagyja el a játszóteret,
szíveskedjen visszatakarni a homokozót.
Girasek Károly képviselő: A Petőfi utca sarkán a táblát még nem tették vissza. Egyéb
táblákkal is problémák vannak. A közútfenntartóval fel kell venni a kapcsolatot, a kátyuzások
ügyében.
A hivatal Internet szerződését intézni kell, dupla szerződés van jelenleg. Havonta 20 eFt-ot
fizetünk a semmiért, amióta mondom, ez már fél millió forint.
Telefonrendszer átállítás tekintetében évi 1 mFt megtakarítást lehetne elérni. Ebben
valamiféle indítás kellene.
A sportöltöző lassan összedől kinn a 400-asnál, egy fejlesztési koncepciót kellene készíteni
erre a területre. Város vezetésnek kötelessége a vagyont jól kezelni. Valamit csinálni kell, a
lebontást nem javasolnám. Többeknek feltűnt, balesetveszélyes, és vagyonvesztés is
fennáll.
Egyeztetni kell az iskolákkal, hogy szünetben ne szóljon a csengő.
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Mezőfi Zoltán polgármester: A felvetésekkel egyetértek. Több tárgy nincs, megköszönöm a
munkát, az ülést 19 óra 30 perckor bezárom.
Kmft.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Tömör Józsefné
jegyző

Girasek Károly
Jkv. hit.

Majnik László
jkv.hit.
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