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21. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2013. augusztus 08. napján 23 óra 20 perces kezdettel megtartott  soron kívüli 

Képviselő- testületi ülésen.  
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
 Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 

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.  
 
A PVB ülésen elhangzott javaslat alapján javasolom 21. napirendként tárgyalni a 287/2012. 
(XII.20.) számú KT. határozat végre nem hajtása miatti intézkedés kezdeményezése című 
témát.  A napirendre tett javaslatot jelenlévők 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az 
alábbiak szerint tárgyaltak.  
 
 
 
1./ A közterületek elnevezéséről és házszámozás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 
      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
2./ Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és a használatuk 

rendjéről szóló rendelet megalkotása, a többször módosított 13/1995. (VI.28.) 
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 
3./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, 

megszegése jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet előkészítése 
      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
4./ Rétság, Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási ügye 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
5./ Rétság, Laktanya út 9. szám, 356/59 hrsz-ú ingatlan energetikai tanúsítványa 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
6./ Rétság települési szennyvíztisztító telep szennyvízcsökkentési ütemterv ügye 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
7./ Belső ellenőrzésre pályázat kiírása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester  
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8./ Rétság Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos döntések 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző  
 
9./ 2013. évi karbantartási terv 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
10./ Adás-vételi szerződés jóváhagyása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
11./ Megállapodás jóváhagyása ingatlan ingyenes használatba adásról 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
12./ Üzemeltetési megállapodás jóváhagyása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
13./ LPT 362 forgalmi rendszámú busz bérbeadása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
14./ Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe adásának előkészítése 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
15./ Települési értéktár létrehozásának lehetősége 
        Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
16./ Gyakorlati idő biztosítása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
17./ Városközpont rehabilitációs pályázattal kapcsolatos szerződések módosítása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
18./ POLARIS QUAD CLUB kérelme 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
19./ ARGO2 PRODUCTION Kft. területbérleti kérelme 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
20./ Döntés soft elemek lebonyolítására érkezett pályázatokról 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
21./ 287/2012. (XII.20.) sz. KT határozat végre nem hajtása miatti intézkedés 

kezdeményezése 
 
22./ Egyebek  
 
 
Zárt ülés:  
 
1./ Megbízott jegyző illetményének megállapítása a megbízás időtartamára 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
2./ Állásfoglalás kérése (szóbeli előterjesztés) 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző  
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1./ A közterületek elnevezéséről és házszámozás    
szabályairól szóló rendelet megalkotása 

      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A napirendet a PVB tárgyalta, átadom a szót elnök úrnak. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testületi ülést megelőzően tartotta ülését 
bizottságunk, 8 jelenlévő fővel az ülés határozatképes volt. Jegyző asszony elmondta, hogy 
mindhárom mai ülésen napirendként szereplő rendelet-tervezetben jócskán lenne javítani 
való, így ezeket a következő ülésen javasolná tárgyalni. Elhangzott, hogy az valóban nem 
járható út, hogy a mai ülésen pontonként végigmenve új rendeletet alkossunk. Elhangzott 
továbbá, hogy jelenleg a hivatalnak nincs megfelelő eszköz a kezében, ami alapján 
intézkedni tudna, ezért a rendelet mielőbbi megalkotása lenne szükséges. Rövid vita után a 
bizottság döntése, hogy a témát ne vegyük le napirendről. Egyik hozzászóló véleménye, 
hogy mindhárom rendelet-tervezetet, rövid vita után bocsássuk társadalmi véleményezésre, 
és utána tárgyaljuk. Amelyik pontok alternatívákat tartalmaz, megvitattuk, és az alábbi 
határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasoljuk a Képviselő-
testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslattal 
egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
184/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a közterületek elnevezéséről és 
házszám-megállapítás szabályairól szóló rendelet-
tervezetet.  
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet a javasolt 
módosításokkal társadalmi vitára bocsátja.  
 
Határidő: 2013. augusztus 15. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 
 
 

2./ Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek 
használatáról és a használatuk rendjéről szóló rendelet 
megalkotása, a többször módosított 13/1995. (VI.28.) 
számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az előterjesztő a rendelet-tervezetet visszavonta. A 
bizottság ennek megfelelően nem tárgyalta a napirendet.  
 
 

3./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 
önkormányzati rendelet előkészítése 

      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A rendelet-tervezetben történtek módosítások. Elhangzott, 
hogy figyelembe kell venni az önkormányzat egyéb rendeleteit is, pl. a környezetvédelemről 
szóló rendelettel e rendeletnek összhangban kell lennie. Vélemény volt, hogy az 1995-ös 
hatályos közterület használati rendelet jól működött, azt kell változatlan formában tovább 
alkalmazni. Különösebb vita nem volt, ez a rendelet-tervezet is kikerül társadalmi 
véleményezésre. Ennek megfelelően a határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal a 
bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az ismertetett határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
185/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól, valamint ezek elmulasztása, 
megszegése jogkövetkezményeiről szóló rendelet-
tervezetet. 
 
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet a javasolt 
módosításokkal társadalmi vitára bocsátja.  
 
Határidő: 2013. augusztus 15. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 
 

4./ Rétság, Templom u. 9. szám alatti konyha szennyvíz kibocsátási 
ügye 

     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az önkormányzat felszólítást kapott, hogy a Rétság, 
Templom u. 9. szám alatt működő konyha vonatkozásában a szennyvíz kibocsátásra 
engedélyt kell kérelmezni a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségtől. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a vizsgálatot el kell végeztetni.   
Két darab árajánlatot kaptunk. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal az „A” változat, és a 
Wessling Kft. árajánlatának elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
186/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Rétság, Templom  út 9. szám alatti 
konyha szennyvíz kibocsátási ügyéről készített 
előterjesztést. 
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A Képviselő-testület támogatja a Rétság Templom 
utca 9. szám alatti konyha szennyvíz bemérését. 
A Képviselő-testület a bekért árajánlatok alapján a 
Wessling Hungary Kft-t bízza meg a szennyvíz 
bemérésével. 
A bemérés fedezeteként 31.800 Ft + áfa, összesen 
40.386  Ft-ot  a 2013. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
Határidő: a bemérés elvégzésére 2013. augusztus 
26. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

5./ Rétság, Laktanya út 9. szám, 356/59 hrsz-ú ingatlan 
energetikai tanúsítványa 

      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Két árajánlat érkezett a feladatra. Vita e kérdésben nem 
alakult ki, a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozati javaslat elfogadását 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a bizottság által javasolt határozati javaslat 
elfogadásával, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
187/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Rétság, Laktanya út 9. szám alatti 
ingatlan energetikai tanúsítvány benyújtási 
kötelezettségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Rétság Laktanya út 9. szám 
alatti Hivatásos Tűzoltó Őrsre készített energetikai 
tanúsítvány elkészítésére Gémes Tamás 
építészmérnököt  bízza meg az ajánlatban szereplő 
bruttó 25.000 Ft-os vállalási árért. 
 
A tanúsítvány elkészítésének fedezeteként 25.000 
Ft-ot a 2013. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére biztosítja.  
 
Határidő:  2013. augusztus 16. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

6./ Rétság települési szennyvíztisztító telep 
szennyvízcsökkentési ütemterv ügye 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az önkormányzat a települési szennyvíztisztító telepre 
vonatkozó szennyezés csökkentési ütemterv benyújtására kapott kötelezést 2013. április 15-i 
határidő megjelöléssel. A teljesítés elmulasztása miatt végrehajtást rendeltek el, és 50 eFt 
eljárási bírságot szabtak ki. Egyúttal a szennyezés csökkentési ütemterv benyújtásának a 
határidejét 2013. augusztus 15-re módosították. Az előterjesztésből kiderül, hogy a hivatal 
megkereste a DMRV-t, mint szolgáltatót, hogy segítségüket kérjék. A DMRV tájékoztatta a 
hivatalt, hogy javaslataikat elkészítik, melynek alapján a restanciát pótolni lehet. A bizottság 
ülésén elhangzott, hogy ezt a feladatot a hivatal segítség nélkül nem tudja elvégezni. 
Elhangzott továbbá, hogy azon igyekszik a hivatal, hogy a határidőnek eleget tudjon tenni. 
Egy bizottsági tagunk véleménye, hogy felelősnek lennie kell, hogy olyan ne fordulhasson 
elő, hogy egy fontos irat ne kerüljön az illetékes kezébe. Határidős feladatról szóló 
dokumentum nem tűnhet el. A bizottság véleménye, hogy az 50 eFt bírságot be kell fizetni, 
utána meg kell keresni a felelőst. A határozati javaslat elfogadását 8 egyöntetű igen 
szavazattal javasolja a bizottság. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását, kérem, aki 
egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
188/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Közép-Duna- Völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség szennyezés-csökkentési ütemterv 
benyújtásának elmulasztása miatt kiszabott 
bírságról és hiánypótlási kötelezettségről készített 
tájékoztatást. 
 
A tájékoztatást a Képviselő-testület tudomásul 
veszi. 
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a DMRV 
Zrt-vel azonnal vegye fel a kapcsolatot a hiánypótlás 
tárgyában.  
A 2013. évi költségvetésben nem tervezett 50.000 
Ft bírság fedezetére az általános tartalék terhére 
pótelőirányzatot biztosít. Az előirányzat átvezetésre 
a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításakor javaslatot kell tenni  
 
Határidő:  2013. augusztus 9., majd szöveg 
szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

7./ Belső ellenőrzésre pályázat kiírása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belő 
ellenőrzéséről szóló kormányrendelet kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a belső 
ellenőrzési feladatot. A Képviselő-testület belső ellenőrzési tevékenység végzésére jogosult 
vállalkozás bevonásával is megoldhatja a feladatot. A belső ellenőrnek a kormányrendelet 
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szerinti végzettséggel kell rendelkeznie. Jegyző asszony a bizottsági ülésen elmondta, hogy 
ez az anyag az októberi döntés előkészítése. Hozzászóló javasolja, hogy a pályázó küldje a 
szerződés tervezetet, és a referenciák bemutatását is kérjük. Kisebb technikai módosítás 
történt a Pályázati Felhívásban, ezzel együtt a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a 
Pályázati Felhívást, valamint a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
189/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a belső ellenőri tevékenység ellátásának 
lehetőségeiről készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a belső ellenőri feladatokat 
vállalkozó bevonásával kívánja megoldani. A 
szolgáltatásra pályázatot ír ki. Az előterjesztés 
mellékletét képező Pályázati felhívást jóváhagyja. A 
Pályázati felhívást a város hivatalos honlapján kell 
közzétenni. A felhívásról rövid tájékoztatót kell 
készíteni, melyet az RTV-ben, az Ipoly Televízióban és 
a Váci Kábeltelevízióban kell megjelentetni.  
 
A pályázatok elbírálására szakmai munkacsoportot 
jelöl ki, melynek tagjai: 
Kapecska Ferencné szakértő 
Szabó Klára szakértő 
Majnik László képviselő 
Vargáné Fodor Rita megbízott jegyző. 
 
Határidő: 2013. augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

8./ Rétság Kistérség Többcélú Társulással kapcsolatos 
döntések 

      Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Döntenünk kell arról, hogy támogatjuk-e a Társulás 
szeptember 30. nappal történő megszűnését. A döntést annak ellenére meg kell hozni, hogy 
többszörösen kijelentette a rétsági Képviselő-testület, hogy nem kíván tagja lenni a 
társulásnak. Tudvalevő, hogy a Társulás anyagi helyzete igen rossz, a működésképtelenség 
határán van. Jelenleg a házi szociális gondozók részére sem tudnak bért fizetni.  
 
 
A bizottsági ülésen megbízott jegyző asszony tájékoztatott bennünket, hogy incasso került 
az önkormányzat számlájára. Bánk nem vitatja, hogy nekünk a leemelt összeghez jogunk 
van. Eddig egy 8, valamint 6 órás gondozónőről volt tudomásunk a 16 ellátottra, közben 
most kiderült, hogy van egy gyesen lévő 4 órás dolgozó is. Kérdésként hangzott el 
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polgármester úr felé, hogyan látja ezt a kérdést, érez-e felelősséget, és hogyan tovább. 
Nem ment át a társulási megállapodás jóváhagyása, Rétságot úgy tűnik „hülyére vették”. 
Elhangzott, hogy a társulás elnökének, elnökségének és a munkaszervezet volt vezetőjének 
felelőssége van a jelenlegi helyzet kialakulásában. Vélemény volt továbbá, hogy nem 
tűrhető, hogy Rétság számlájáról havonta x millió forintot leemelnek. Kérdésként hangzott 
el, hogy a polgármester úr hogyan fogja ezeket a pénzeket visszaszerezni? Másik 
hozzászóló véleménye, hogy érdemi lépést polgármester úr nem tett. Ismertetem a 
határozati javaslatot, amit elfogadásra javasol a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a 
Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a bizottság elnöke által 
ismertetett határozati javaslattal. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
190/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Kistérség Többcélú Társulás 
megszüntetéséről, likviditási gondjai kezeléséről 
készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület fenntartja szándékát, mely szerint 
legkésőbb 2013. december 31. naptól nem kíván a 
Társulás tagja lenni.  
 
A Társulás 2013. szeptember 30. nappal történő 
megszüntetését támogatja.  
 
Határidő:2013. augusztus 15. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 
 

9./ 2013. évi karbantartási terv 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az óvoda karbantartási terve kibővült, a kazán 
karbantartással, ezzel kapcsolatban egy szerződés-tervezetet kaptunk. A feladatot 
természetesen el kell végezni.  
Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés hangzott el, amikre válaszokat kaptunk. 
Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy nagy gond az, hogy az elmúlt évek folyamán sok 
feladat elmaradt, szinte felújításra és nem is karbantartásra van már szükség. Hozzászóló 
véleménye, hogy az állapot olyan, mint az 1990-es években. Véleményként elhangzott, 
hogy a padkák állapota nagyon rossz, ezzel foglalkozni kell, valamint a csapadékvíz elnyelő 
rácsok tisztítását is el kell végezni. Fontos feladat a volt laktanya területén a jármű garázs 
villany kiépítése is. A művelődési központtal kapcsolatban elhangzott, hogy siralmas a 
helyzet. Festés, mázolás, üvegezés elvégzése szükséges. Két beadványt is tárgyaltunk az 
ülésen, az egyik a Bon-bon presszó, a másik egy lakossági bejelentés, Nyárfa utcában járda 
kérdésében. A Bon-bon presszóval kapcsolatban az a vélemény alakult ki, hogy műszaki 
álláspont addig nem lehet, amíg nincs feltárva az a szakasz. A Nyárfa utcai járda 
költségelve van. Elhangzott, hogy ez egyébként a lakóház tulajdona. A bizottság a 
módosított határozati javaslat elfogadását javasolja 8 igen egyöntetű szavazattal.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság által ajánlott módosított 
határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
191/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési, karbantartási, 
köztisztasági és városesztétikai feladatok végrehajtására vonatkozó 2013.évi 
feladattervet  - a 175/2013.( VI.28.) KT. határozattal meghatározott  feladatokkal együtt- 
a határozat melléklete szerint  elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező – előzetesen bekért – 
Deákvár’92 Szolgáltató és Kereskedem Kft-nek a város közterületeinek karbantartásáról 
szóló árajánlatát és vállalkozási szerződés-tervezetét elfogadja.  
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az Orgona köz és a 2. számú főút közötti 
járda és burkolt ároképítési munkáira (Tervezett költség: 1.553.500 Ft), a Szőlő utcai 
burkolt árok készítésére (Tervezett költség: 1.570.000 Ft), a  Nyárfa utcai betonjárda 
építésére (Tervezett költség: 45.500 Ft), a  Padkanyesés a Petőfi út és Jókai utca 
torkolatában feladatra (Tervezett költség: 8.000 Ft) vonatkozó, az előterjesztés 
mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására.  
 
A Képviselő-testület a karbantartási feladatokra kimutatott többlet előirányzatot az 
alábbiak szerint biztosítja:  
 
- város költségvetésében  

laktanyában garázsokhoz áram kiépítésre, maximum 100.000 Ft 
Ady Endre utcai játszótéren labdafogó hálók kiépítésére maximum 350.000 Ft 

 
A karbantartási tervben szereplő munkák közül kiemelt feladatként kezelendő a  

- laktanyában garázsokhoz áram kiépítése 
- Ady Endre utcai játszótéren labdafogó hálók kiépítése  
- temetőben szeméttároló aljzat kialakítása betonlapból 

 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben a 2013. évi karbantartási 
munkák igényére, rangsorára, várható költségére külön felmérést  kell készíteni.  
 
A Képviselő-testület a 2014. évi karbantartási tervet a 2013. november havi képviselő-
testületi ülésen előzetesen tárgyalni kívánja. Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert és 
Salgai György városgondnokot az előkészítő munka határidőben történő elvégzésére. 
 
A fedezettel nem rendelkező feladatokat a Polgármesternek, az Intézményvezetőknek 
elsődleges saját hatáskörben elvégzett előirányzat átcsoportosításból kell megoldani.  
 
A Karbantartási terv végrehajtásához biztosított pótelőirányzatokat a 2013. évi 
költségvetés soron következő módosításakor át kell vezetni.  
 
Határidő: munkavégzésekre, 2014. évi karbantartási terv elkészítésére szöveg szerint, 

                      pótelőirányzat átvezetésére a 2013. évi költségvetés soron következő  
módosítása 

             szerződések aláírására 2013. augusztus 15. 
                     Művelődési Központ és Könyvtár felméréseire 2013. augusztus 31. 
      Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Salgai György városgondnok 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének                21/2013. sz. jegyzőkönyve 

 10

 
10./ Adás-vételi szerződés jóváhagyása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vita nem alakult ki a napirenddel kapcsolatban. Az eredeti 
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az eredeti határozati javaslatot. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
192/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság, 356/31 hrsz-ú, a volt laktanya 
területén lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 
eredményével kapcsolatos előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az ingatlan értékesítésére –a 
168/2013. (VI.28.) KT. határozat szerinti feltételekkel – 
kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja. 
 
A 356/31. hrsz-ú, a volt laktanya területén lévő  2.398 
m2 nagyságú, garázs, udvar megnevezésű ingatlant, a 
pályázati felhívásban közölt 6.108.000 Ft eladási áron 
Gáspár Csaba rétsági lakos részére értékesíti.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező adás-vételi szerződést Gáspár Csabával 
megkösse. 
 
Az aláírást követően az ingatlant fel kell ajánlani a 
Magyar Államnak. Amennyiben az ajánlat átvételét 
követő 35. napig az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. nem válaszol, vagy válasza nemleges, meg kell 
kezdeni a Földhivatali eljárást.  
 

                Határidő: szerződés aláírására 2013. 
augusztus 12., a Magyar Államnak 
felajánlásra 2013. augusztus 15. 

              Felelős: szerződés aláírásáért Mezőfi 
Zoltán polgármester, a Magyar Államnak 
történő felajánlásért a jegyző 

 
 

11./ Megállapodás jóváhagyása ingatlan ingyenes 
használatba adásról 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez a napirend a katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő 
megállapodásról szól. A határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű 
igen szavazattal.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az eredeti határozati javaslatot. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
193/2013. (VIII.08.) 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 utólagos 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület Dr. Gáspár Zoltán ügyvéd által 
javasolt, az önkormányzat érdekeit képviselő 
módosításokkal egyetért. 
A módosított Megállapodást utólag jóváhagyja.   
 
Határidő:  ---- 
Felelős:    ---- 
 
 

12./ Üzemeltetési megállapodás jóváhagyása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vita nem alakult ki a témában. Elhangzott az ülésen, hogy 
úgy tűnik, abban a stádiumban vagyunk, hogy pontot lehet tenni az ügy végére. Technikai 
módosítás történt a megállapodásban, és beépülnek az Excel táblák. Az eredeti határozati 
javaslat elfogadását támogatja a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az eredeti határozati javaslatot. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
194/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság, Rákóczi út 20-22. szám alatt 
lévő épület Üzemeltetési Megállapodásáról készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület az Üzemeltetési Megállapodást 
jóváhagyja.  Felhatalmazza Vargáné Fodor Rita 
megbízott jegyzőt a Megállapodás aláírására.  
A Képviselő-testület utasítja Vargáné Fodor Rita 
megbízott jegyzőt az eddig felmerült költségek azonnali 
továbbszámlázására.  
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Az Üzemeltetési Megállapodás módosítását 
valamennyi, a Megállapodást érintő változás 
bekövetkeztekor kezdeményezni kell. 
 
Határidő: aláírásra 2013. augusztus 15., számlázás 
elkészítésére aláírást követő 5. nap 
Felelős: Vargáné Fodor Rita mb.jegyző 
 
 

13./ LPT 362 forgalmi rendszámú busz bérbeadása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Elhangzott a bizottság ülésén, hogy a szerződés megfelelő, 
a kérdés, hogy a felhatalmazást megkapják-e az aláírásra. Az eredeti határozati javaslat 
elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az eredeti határozati javaslatot. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
195/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az LPT 362 forgalmi rendszámú busz 
bérbeadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület bérbe adja  2013. szeptember 
1. naptól 2014. június 30. napig a fenntartásában 
lévő közösségi buszt a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére bruttó 200 
Ft/km bérleti díj ellenében. 
 
Az előterjesztés mellékletét képező bérleti 
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi 
Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: szerződéskötésre 2013. augusztus 26. 

                  Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

14./ Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe 
adásának előkészítése 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Rétsági 
Tankerületének igazgatónője megkereste az önkormányzatot a Rákóczi út 32. szám alatti 
önkormányzati ingatlan vagyonkezelésbe vételének szándékával. Az épület jelenleg vegyes 
használatú. Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy az a helyzet állt elő, hogy jelenleg nincs 
döntési helyzetben lévő partnerünk. Nem tudjuk egyenlőre az Ő elképzelésüket. Nekünk 
abban kell döntenünk, hogy az épület melyik helyiségére, helyiségeire tartanánk igényt a 
továbbiakban. A költségeket is biztosra kell ismernünk. Az a vélemény alakult ki, hogy 
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további egyeztetések, tárgyalások szükségesek a KIK megyei vezetőjével. A módosított 
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság, 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
 Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
196/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rákóczi út 32. szám alatti közös 
használatú ingatlan használatba adásának 
előkészítéséről készített előterjesztést. 
 
Az épület hasznosítása érdekében további tárgyalások 
folytatását tartja szükségesnek a KIK megyei 
vezetőjével. 
 
Határidő: 2013. augusztus 31. 

                  Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

15./ Települési értéktár létrehozásának lehetősége 
        Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az önkormányzatok települési értéktárat hozhatnak létre. A 
települési értéktárban a települési önkormányzat területén fellelhető nemzeti értékek adatait 
tartalmazó gyűjteményeket lehet szerepeltetni. Az a vélemény alakult ki a bizottság ülésén, 
hogy ne vessük el a lehetőséget, de halasszuk el, sok feladata van jelenleg az 
önkormányzatnak. A „B” határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű 
igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a „B” határozati javaslat elfogadásával, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
197/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a települési értéktár létrehozásának 
lehetőségéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület települési értéktárat jelenleg nem 
hoz létre. 
 
Határidő: Kormányhivatal részére tájékoztatás 
megadására azonnal 
Felelős: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
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16./ Gyakorlati idő biztosítása 
       Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vita nem alakult ki a témában, a határozati javaslat 
elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal.  

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
198/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Országos Szakképzési Hálózat 
felnőttképzési tanfolyamán résztvevő egy fő szakács 
tanuló gyakorlati idejének biztosítására kötött 
megállapodás jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az általa 
fenntartott Konyha felnőttképzési tanfolyamon 
résztvevő egy fő részére a gyakorlati idő biztosítását 
2013. július 15. naptól 2014. március 13. napig, heti 
három alkalommal szerdai, csütörtöki, pénteki 
napokon, napi nyolc órában vállalja. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a gyakorlati 
oktatás költséggel nem jár. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét 
képező Megállapodást utólagosan jóváhagyja. 
 
Határidő:  --- 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

17./ Városközpont rehabilitációs pályázattal 
kapcsolatos szerződések módosítása 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Három szerződés szorult módosításra, technikai kérdésről 
van szó. A határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
199/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a városközpont rehabilitációs 
pályázat végrehajtása érdekében megkötött szerződések módosításáról készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület  
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1.) A Penta Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását, mely szerint a szerződés 
főösszege nem változott, csak pontosítás történt hatósági engedély köteles és a nem 
hatósági engedélyköteles részekre jutó költségek között, 

2.) Dr. Dobsonyi Lászlóval kötött ügyvédi megbízási szerződés módosítását, mely szerint a 
szerződés főösszege nem változott, csak a teljesítési határidők és a számlázandó 
összegek aránya került módosításra,  

3.) Gödöllői Innovációs Központtal kommunikációs feladatokra kötött szerződés 1. számú 
mellékletének módosítását, mely szerint a szerződés főösszege nem változott, csak a 
teljesítési határidők és a számlázandó összegek aránya került módosításra 

utólag jóváhagyja.  
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a felhatalmazás nélküli aláírás a projekt 
előrehaladása érdekében történt meg. 
 
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

18./ POLARIS QUAD Club kérelme 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A kérelem tartalma, hogy 2013. szeptember 7-én Maratoni 
versenyt szerveznének  Rétság központtal. Külterületi utak használatához kérnek engedélyt. 
Elhangzott, hogy engedélyre nincs szükség, így a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal 
javasolja a kérelem tudomásulvételét a Képviselő-testületének.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
200/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a POLARIS QUAD Club Maratoni 
verseny rendezéséről szóló bejelentéséről készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 0140, 
0128, 0122, 0124/4 hrsz-ú külterületi 
közforgalomnak átadott földutakat a Club a 
rendezvényhez, az utak eredeti rendeltetése szerint 
használja.  
 
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 

                  Határidő: 2013. 09.06. 
 
 

19./ ARGO2 PRODUCTION Kft. területbérleti kérelme 
       Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kisebb vita után a bizottság támogatja a helyszínbérleti 
szerződést úgy, hogy napi 20 eFt, összesen 100 eFt díjat fizet a társaság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta 
alábbi határozatát:  
 
201/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az ARGO2 PRODUCTION Kft. 
területbérleti kérelméről készített előterjesztést. 
A filmfelvétel bérleti díjat 5 forgatási napra napi 
20.000 Ft-ban, összesen 100.000 Ft-ban állapítja 
meg.  
Az előterjesztés mellékletét képező Helyszínbérleti 
szerződést a most meghatározott bérleti díj 
feltüntetése mellett jóváhagyja és felhatalmazza 
Mezőfi Zoltán polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2013. augusztus 12. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

20./ Döntés soft elemek lebonyolítására érkezett 
pályázatokról 

         Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita mb. jegyző  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület júniusi ülésén döntött arról, hogy a soft 
elemek programsorozat végrehajtásához szakértőt kíván bevonni. Az ülésen egyik 
hozzászóló véleménye, hogy nincs a témában konzultáció, a táblázat sem egyértelmű. 
Rövid vita után a bizottság döntése, hogy a kiadott határozati javaslat elfogadását javasolja 
a Képviselő-testületnek, 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a kiadott határozati javaslatot, kérem, 
aki egyetért, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  
 
202/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a városközpont rehabilitációs pályázat 
végrehajtásához Soft elemek lebonyolítására érkezett 
ajánlatokról szóló előterjesztést.  
 
Az árajánlatok alapján  

‐ az I. csoportba tartozó feladatokra  a Respect Kft-
vel  bruttó 4.730.000 Ft-os összegben, 

‐ a II. csoportba tartozó feladatokra a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár Intézménnyel 
3.398.000 Ft-os összegben köt szerződést az 
ajánlatban szereplő programtervek végrehajtására. 
 
Az ajánlatok mellékleteként benyújtott, az 
előterjesztés mellékletét képező szerződés-
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tervezeteket a Képviselő-testület jóváhagyja és 
felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert 
aláírásukra. 
  
Határidő:  2013. augusztus 09. 

                  Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

21./ 287/2012. (XII.20.) sz. KT. határozat végre nem hajtása 
miatti intézkedés kezdeményezése (szóbeli) 

 
dr.Szájbely Ernő PVB elnöke: Tavaly decemberben hozott a Képviselő-testület egy 
határozatot, ami nem lett végrehajtva. A DIPO tagdíj befizetéséről van szó. Az 5.000 Ft-os 
tagdíj helyett 108.000 Ft került átutalásra, ennek fedezete nem szerepelt a költségvetésben. 
Kérdésként merült fel az ülésen, hogy történt-e a dologban intézkedés, annak mi lett az 
eredménye. Válaszként polgármester úr elmondta, hogy személyesen, levélben, és 
telefonon is próbált intézkedni, sikertelenül. Kérdés volt továbbá, hogy miért csak az 
önkormányzatokra terjesztette ki a taggyűlés a megemelt tagdíj összegével kapcsolatos  
határozatot, a többi tagra pedig nem. Ez a kérdés megválaszolatlan maradt. Véleményként 
hangzott el, hogy a polgármester úr a felelőse az általunk meghozott határozat 
végrehajtásának, ezt rendezni kell. A bizottsági ülésen megfogalmazódott egy határozati 
javaslat, amit 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolunk a Képviselő-testületnek. 
Ismertetem a javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az ismertetett határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát:  

 
203/2013. (VIII.08.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 287/2012(XII.20.) Kt. határozat 
végre nem hajtása miatt intézkedés 
kezdeményezéséről készített szóbeli előterjesztést.  

 
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a 
108.000 Ft fedezet nélkül kifizetett Dipo tagdíj 
összegét 2013. augusztus 31. napig fizesse vissza 
az önkormányzat számlájára. Amennyiben a 
megadott határidőre a megfizetés nem történik meg, 
jogi úton kerül érvényesítésre a tartozás beszedése. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

22./ Egyebek 
 

Jávorka János képviselő: MOL kúttal szemben lévő padka életveszélyes, a kamionok ott 
megállnak. Kérek intézkedést.  
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Kérném jegyző asszony intézkedését. Két rendezvény is volt, a motorosoké, és a 
traktorosoké. A motorosok az összes gumiköpenyt egy hangárba tették be (kivéve, amit 
beástak). A traktoros napra pedig széthordták mindet, a pályát tűzték ki vele. Ez a mai napig 
is ott van. Azt tapasztalom, hogy megy az egymásra mutogatás. A motorosok korrekten 
visszatették a gumit a hangárba. Valamit tenni kellene. A különböző vendéglátó egységek 
egy csomó szemetet otthagytak. 
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kötöttünk egy szerződést a Rétsági Fiatalok Egyesületével. 
Térítésmentesen adtuk oda a területet. A szerződésben benne van, hogy ők helyreállítják a 
rendezvény után a területet. Ez nem történt meg. Felénk a Rétsági Fiatalok Egyesülete felel, 
fel kell szólítani őket, hogy x napon belül tegyék helyre a dolgokat.  
 
Girasek Károly képviselő: A Rétsági Fiatalok Egyesülete a szívem csücske, de csak addig, 
amíg a kötött megállapodást betartják.  A beton területet csak megszerezték az autósoknak, 
haszonszerzésre. Javaslatom, fel kell őket szólítani, hogy tegyék rendbe a területet a 
megállapodásnak megfelelően.  
 
Jávorka János képviselő: Az áruház oldalánál a régi tüzelőolaj tartály céljára szolgáló 
vastető van, abból egy elhajlott cső áll ki. A feljáró szépen meg van csinálva, a vastető meg 
ott van, így csúnya. A tulajdonost kell nyilatkoztatni, mert így még balesetveszélyes is.  
 
Girasek Károly képviselő: Tisztázni kell a jogviszonyt, kinek a területén van. A tartály be 
van rohadva, nem használt. Le kell szereltetni.  
 
Jávorka János képviselő: Parkok locsolása fontos dolog lesz. A Penta képviselője úgy 
nyilatkozott, hogy meg kell terveztetni, engedélyeztetni, 300 eFt-ba kerül darabja. A 
növények locsolása fontos feladat, el kell végezni a feladatot. 
 
Vargáné Fodor Rita mb. jegyző: Ki fizeti, mit kell tennünk? Penta állítja, hogy vízórát sem 
tud vásárolni stb. 
 
Girasek Károly képviselő: Igen érdekesen kezdik el használni az új járdát az üzletsoron. El 
kezdenek kipakolni rá. Kilógó nádtető stb. Szép szóval folyamatosan tájékoztatni kell őket. 
Intézkedni kell a polgármester úrnak. Ezt már korábban kellett volna intézni.  
Parlagfű irtás a 34 ha-s területen, felszólítást kell küldeni polgármester úr. Testületi 
határozatba is kötelezhetjük ebben a kérdésben a polgármestert. Intézkedést kérek.  
Kötelezettségünk van, a szavazóköröket a testület határozattal kell, hogy kijelölje.  
 
Vargáné Fodor Rita mb. jegyző: Ez HVI vezetői határozatot igényel, ez elkészült, át is 
adtuk a Területi Választási Irodának. Majd a bizottságot kell a testületnek kijelölnie. Iskolával 
egyeztettünk, térítésmentesen igénybe vehetjük a helyiséget szavazáskor.  
 
Girasek Károly képviselő: Ezt közzé kell tenni. A honlapon hol van. 
 
Vargáné Fodor Rita mb. jegyző: Átküldtük a honlapra, én ezen a honlapon nem találok 
semmit. KB. két hete kint kell lennie. 
 
Jávorka János képviselő: Járdára kipakolni nem lehet. 
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy jogos, igaz, hogy kell az 
árnyékoló előtető, mert odasüt a nap, olyan, mint a kemence. Viszont csúnya és szakadt a 
jelenlegi előtető. Van akié szép, van akié szakadt. Kérelmet nyújtsanak be, a hatóság majd 
intézkedik.  
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Girasek Károly képviselő: Állampolgár kért fel, kérdezzem meg, milyen intézkedést tett a 
polgármester úr a szennyvíz bűz kezelésére? Előző évben már volt ez téma, határozatot 
hoztunk, hogy tegyen a polgármester, hogy ez ne forduljon elő. Erre kapsz egy levelet 
tájékoztatásként, 20-25 nappal a szállítást megelőzően, azt nem tudomásul kell venni, 
hanem intézkedni, hogy ilyen időben, eső nélkül, beszántás nélkül nem egyezünk bele a 
dologba.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Pénteki nap jött a levél, aznap nem láttam, hétfőn meg már 
hordták is.  
 
Vargáné Fodor Rita mb. jegyző: Én bontottam fel a levelet, ebben hivatkoztak arra, hogy 
újra küldték ki az értesítést, mert többen nem kapták azt meg előzőleg. Mi is akkor kaptuk 
meg először. Azonnal a honlapra feltetettem a tájékoztatót, mert már kezdődött a telítés. A 
DMRV későn küldte ki a tájékoztatást. A levél érkezésének a napján beszéltem az „ÁNTSZ”-
el, ők is aznap kapták meg a tájékoztatót. 
 
A projekt értekezlet tájékoztatón elhangzott, hogy a buszforduló és a piac között milyen 
járdát akarunk: tervező, műszaki ellenőr és Penta javaslata, hogy menjen egyenesen. 
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a megrendelő döntése alapján kell megcsinálni a járdát.  
 
A volt Petrocelli-nél van még egy eldöntendő kérdés, a tervezői javaslat, hogy a sziget 
közepén legyen egy fa. A járdaszigetről van szó. Ezzel kapcsolatban elhangzott a PVB 
ülésén, hogy ez az egy hely lesz, amit ki lehet majd adni bérbe, pl. terasznak, 
megversenyeztetés után.  
 
Girasek Károly képviselő: Szóvá tettem, hogy egyes helyeken a járdák nincsenek 
megsüllyesztve, mozgáskorlátozott nem tud felmenni, még a mozgáskorlátozotti járdára 
sem. A dohánybolt előttől hosszába mennek fel az autók. Buszmegálló mellett, dohánybolt 
előtt különféle autók kitörtek egy táblát is. Kólás autó, pénzes autó stb. 
 
Vargáné Fodor Rita mb. jegyző: Iskolatér vízelvezetés a műszaki vezető szerint jelentős 
problémát okozhat.  Bizottsági vélemény, hogy ezt nem nekünk kell tárgyalnunk, ezért van a 
tervező, és a szakemberek. 
 
Vargáné Fodor Rita mb. jegyző: Piac tér módosított tervei megérkeztek. A kutyatáp szag 
ellen aláírás gyűjtés volt. Végh József munkaügyi pert indított, én lettem alperesként 
megjelölve. Legnagyobb probléma, hogy a 2011. március 25-i és május 20-i Képviselő-
testületi jegyzőkönyv nem született meg, amiben a kinevezésről szóló határozat benne van. 
Nincs érvényes határozat. Restancia van jócskán, megpróbálom feldolgozni. 
Esélyegyenlőségi program 3-4 hónap alatt készül el,  csak 30 nap a regisztráció.  
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Két határozatra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik, 
polgármester úr ne felejtsd el az ügyvédi díj befizetését. A másik a szabadságok kiadása 
december 31-ig minden intézményben. Nem tudom ezzel hogy állunk? Az augusztusi 
rendes ülés időpontja változni fog, 1 héttel később kerül megtartásra.  
 
Polgármester úr, kérdésem lenne hozzád. Néztem a TV híradót, amiben az alapkőletétel 
okán polgármester úrral riport készült. Rákérdezett a riporter, hogy többen beszélik a 
városban,  hogy nem lesz a buszfordulónál utasforgalmi épület, hogyan tovább? Erre 
polgármester úr válasza az volt, hogy pályázat lesz beadva, reménykedünk, hogy nyer. 
Nógrád Volánnal közösen pályázunk, stb. Rákérdezett a riporter, ha nem nyer a pályázat, 
akkor mi van? Erre polgármester úr válasza, hogy akkor megépíti az önkormányzat. Ezt Te 
hogyan gondoltad? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szó szerint ezt mondtam? 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Igen, szó szerint ezt mondtad.   
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Előbb utóbb valamit lépni kell a kérdésben, hogy legyen 
utasforgalmi épület.  
 
Több tárgy nincs, megköszönöm a részvételt, a nyílt ülést 23 óra 20 perckor bezárom, zárt 
ülés keretében folytatjuk tovább a munkát.  
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                Vargáné Fodor Rita 
polgármester                                                                                         mb. jegyző 
 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                  Majnik László 
   jkv. hit.                                                                                                jkv.hit.  
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