Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2014.(V.23.) jegyzőkönyve

14. számú
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. május 23. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésről.
Jelen vannak:Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Katona Ernő alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Girasek Károly képviselő
Hegedűs Ferenc képviselő
Jávorka János képviselő
Majnik László képviselő
Dr. Varga Tibor jegyző
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.
Varga Nándorné ig.h.
Lichtenberger Edit jkv.vez.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 7 fő
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 7 egyöntetű
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.
Javasolom az eredeti meghívón szereplő napirendek közül a 4-es, 9-es, 13-as, valamint 14es számú napirend levételét, egyrészt azért, mert a testület némelyiket tárgyalta a 20-i
ülésén. A Képviselő-testület a napirendek levételével 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
szavazattal egyetért.
Javasolom felvenni tárgyalandó napirendként dr. Katona Ernő képviselői tiszteletdíj
felajánlására vonatkozó kérelmei témát. A Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal
egyetért a javaslattal.
Ismertetem a módosításokkal a napirendi pontokat. A Képviselő-testület a napirendeket 5
igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.
1.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PBV elnök
2.) Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
3.) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
4.) Javaslat árajánlat kérésére iskolában lévő kazánok cseréjére
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PBV elnök

1

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2014.(V.23.) jegyzőkönyve

5.) Árajánlat elbírálása műszaki ellenőri feladatok ellátására
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
6.) Árajánlat elbírálása villanyszerelési munkákra
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
7.) A 87/2014 (04.18) kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
8.) Szerződés jóváhagyása Templom u. 9. sz. ingatlan víz és csatorna
szolgáltatásra
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
9.) Vállalkozási szerződés jóváhagyása földszállításra
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
10.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
11.) Rétsági Polgárőr Egyesület támogatási szerződése
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
12.) Pályázat benyújtásának lehetősége ( Rétsági Polgárőr Egyesület)
Előterjesztő: Jávorka János képviselő
13.) dr. Katona Ernő képviselői tiszteletdíj felajánlására vonatkozó kérelmei
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
14.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
15.) Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
16.) Beszámoló a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
17.) Egyebek
Girasek Károly képviselő: Pontosító észrevételem, hogy a 8-as számú napirend
tekintetében csak a Templom utcai napközis étteremről van szó, nem az egész templom
utcáról.

1.) A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint
ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről
szóló 19/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PBV elnök
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a témát,
felkérem elnök urat, ismertesse a bizottsági véleményt.
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság május 20-án, 8
bizottsági tag részvételével, határozatképesen tartotta ülését. 2013. november hónapban –
lakossági véleményezést követően – fogadtuk el a közösségi együttélés alapvető
szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló
rendeletünket. A rendelet hatályba lépését követően további lakossági észrevételek érkeztek
a közösségi együttéléssel kapcsolatos problémákról. Az észrevételek közül mindenképp
megfontolandó a jelentős zajt keltő munkák eltérő korlátozását hétköznapokon, valamint
vasárnap és ünnepnapokon. Két változás van a módosító tervezetben, az egyik az, hogy
több esetben is eltér az ingatlan tulajdonos, valamint a használó személye. A módosításban
az szerepel, hogy az ingatlan használó is köteles az ingatlan rendben tartását biztosítani. A
másik változás pedig az, hogy vasárnap és ünnepnapokon 9 órától, 19 óráig lehet végezni
nagyobb zajt keltő munkákat, pl. fűnyírás, fűrészelés, építőipari munkákat.
Bizottsági ülésen elhangzottak, hogy az előterjesztés megfelelő. Annak örülünk, ha a porták
rendezettek, a túlszabályozás nem hozná meg a várt eredményt. Aki hét közben dolgozik,
csak hétvégén tudja a feladatokat ellátni. Vannak íratlan szabályok, amiket a lakóknak be
kellene tartania. Egymással toleránsnak kell lenni. Az érintettek tudomására kell hozni a
rendeletet. A bizottság a rendelet módosítással kapcsolatos előterjesztést 7 igen, 1
tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Hegedűs Ferenc képviselő: Felhívom a figyelmet, hogy a faház környékét rendbe kell tenni.
A kéménynél a gally le lett ugyan vágva, de nincs eltakarítva. A foci pálya mögött gazos a
terület, vágni kell. Vasút előtti átjáró bal oldalát is rendben kell tartani, ha nem önkormányzati
rész, akkor fel kell szólítani a tulajdonost. A fogorvosi udvar is be van nőve. Mielőtt a
lakosságot felszólítjuk, a magunk területét is tegyük rendbe.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ezek az Egyebek napirendbe illő tételek, a rendelethez
nincs köze.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez az a téma, amiben mindenkinek igaza lehet. Tényleg van,
aki csak a hétvégén ér rá elvégezni a nagy zajjal járó feladatokat.
Girasek Károly képviselő: Szükséges a módosítás. Iránymutatás kell. Az emberi együttélés
íratlan szabályait illik betartani. Ez nem csak a fűnyírásra vonatkozik, akár az éjszakai
szalonnázásra is. Minél szélesebb körben kell a rendeletet ismertetni a lakossággal.
Hegedűs Ferenc képviselő: Mindig több a fatüzeléses fűtési mód, de ők egy nap alatt
összevágják azt a fát. Szomszédoknak egymás között le kell rendezni a dolgokat.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a rendelet fentiek szerint
történő módosításával.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 nem szavazattal megalkotta A közösségi
együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek
elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről
szóló 19/2013. (XI. 26.) rendelet módosításáról szóló
rendeletét

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (V. 24.) önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI.26.) rendelet módosításáról
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Mötv. 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés
alapvető szabályairól szóló, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről
szóló 19/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban Rendelet) a következők
szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„6.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa, a használója gondoskodni köteles az ingatlana tisztán
tartásáról, rendszeres takarításáról, rovar és rágcsáló mentesítéséről legalább olyan
mértékben, hogy az ingatlan állapota az utcaképet ne rontsa, illetve társasházban a
lakóközösség életkörülményeire ne gyakoroljon káros hatást.
(2) Az ingatlan tulajdonosa, a használója gondoskodni köteles az ingatlana előtti
közterület (különösen járda, zöldsáv, árok) úttestig terjedő teljes területének
gondozásáról, tisztán tartásáról, környezetkímélő hó- és síkosság-mentesítéséről,
gyommentesítéséről, kaszálásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, a használója gondoskodni köteles az ingatlanáról a
közterületre nyúló fák, bokrok és élősövény visszavágásáról.”

2.§
A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„14.§ (1) Tilos jelentős zajt keltő munkák, például fűnyírás, fűrészelés, építőipari munkák
stb. végzése hétköznap este 21 órától, másnap reggel 7 óráig. Vasárnap és
ünnepnapokon a jelentős zajt keltő munkákat csak reggel 9 óra és este 19 óra között
lehet végezni. Fenti korlátozások alól kivételek az azonnali hibaelhárítást igénylő
munkák és a hóeltakarítás.”

3.§
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mezőfi Zoltán
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetése záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2014. május 24.
Dr. Varga Tibor
Jegyző
Indokolás
A jelentős zajt keltő munkák korlátozása során indokolt megkülönböztetni munkanapokra
valamint vasárnapra, illetve ünnepnapra vonatkozó szabályokat. A 2013. november
hónapban életbe lépett szabályozás a zajt keltő munkák esetében egységes szabályozást
tartalmazott a hét valamennyi napja vonatkozásában.
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Jelen szabályozás pontosítja a köztisztasággal, valamint a közterületek rendezettségével
fenntartásával kapcsolatos kötelezettek körét. Amennyiben eltér az ingatlan tulajdonos és a
használó személye, indokolt a használó részére is kötelezettséget megállapítani. További
pontosítás, hogy a pihenőnapok nyugalmát kiemelten kívánja biztosítani a módosítás.
Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló, valamint ezek elmulasztása,
megszegése jogkövetkezményeiről szóló 19/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelet 14. § (1)
bekezdése a mindennapi tapasztalatok alapján indokolttá tette a vasárnapi és az ünnepnapi
jelentős zajt keltő munkák további korlátozását.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
Lakossági elégedetlenség fokozódása a mások pihenését nem tisztelő lakosok miatt.

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző

2.) Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének
tapasztalatairól
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjéről és rögzítéséről szóló szabályzatot a testület határozattal elfogadta.
Hivatalos honlapunkon kialakításra került a közérdekű adatok menüpont. Feltöltése
folyamatos. Már csak néhány hiányosság tapasztalható, jelentős az előrelépés. Ez a
vélemény elhangzott a bizottsági ülésen is. Az elmúl évben szerződést kötöttünk a
közadattár rendszeres karbantartására, azon a honlapon is olvasható valamennyi olyan
közérdekű adat, mely a hivatalos honlapon megjelenik. Az ülésen elhangzott még, hogy
előnyös lenne, ha excell vagy pdf formátumban jutnának át az anyagok a web mesternek.
Lakosság részéről visszajelzés nincs, hogy mennyien használják a honlapon megjelentetett
adatokat. A bizottság 7 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a módosított határozati
javaslatot.
Girasek Károly képviselő: Az állampolgárok joga, hogy megismerje az önkormányzat
munkáját. A honlapon jól visszakereshetőek a testületi anyagok, jegyzőkönyvek, rendeletek.
Közérdekű hozzáférést biztosít a Hangadó is, abban a rendeletek is megjelennek.
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Adatigényléssel is lehet élni. Megnyugtató, hogy hosszú idő után elérhetőek az adatok,
köszönet azoknak, akik ebben a munkában részt vesznek.
Hegedűs Ferenc képviselő: Két Hangadó is jelent meg, amiből az jön le, hogy mintha
polgármester úr, és én nem akartuk volna ezt a beruházást. A négy tanácsnoknak
köszönhető az. Én soha ellene nem szavaztam, igenis szépüljön a város. Minden
beruházásban partner vagyok, soha ellene nem szavaztam. Kimondottan úgy jött le, mintha
mi ketten nem lennénk a testületben. Köszönöm szépen.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Nem a napirendnél vagyunk. Egyebekben szívesen
beszélhetünk erről a dologról.
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kérem
szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
97/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a közérdekű adatok megjelentetésének
tapasztalatairól készített beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. A város
honlapján a közérdekű adatok jogszabály szerinti
folyamatos és teljes körű megjelentetését továbbra is
biztosítani kell.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

3.) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvény értelmében a települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a
Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31-ig átfogó értékelést készít. A Képviselő-testület általi
megtárgyalást követően ezt meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A bizottsági ülésen
elhangzott, hogy igen részletes, alapos a beszámoló. A bizottság 8 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a beszámolót a Képviselő-testületnek.
Jávorka János Szociális Bizottság elnöke: A mi bizottságunk is tárgyalta a beszámolót, azt
elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
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98/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2013.évi ellátásáról szóló beszámolót
megismerte és elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselőtestület jelen jóváhagyó határozatával együtt a
1997.évi XXXI. törvény 96.§(6.) bekezdése szerint
továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatalához.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző
4.) Javaslat árajánlat kérésére iskolában lévő kazánok
cseréjére
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Jogszabályi előírásoknak megfelelően az Általános iskolát,
mint intézményt átadtuk fenntartásra és működtetésre a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központnak. Az átvételt követően többször kaptunk jelzést az új fenntartó, a szülők és
dolgozók részéről is, hogy az iskolában a fűtés nem megfelelő hatásfokkal működik. A
fenntartó KLIK költségvetésében nincs előirányzat a kazánok cseréjére. A szülők viszont
joggal aggódnak gyermekeik egészségéért. Igen nehéz a szülőknek, a lakosságnak
megmagyarázni, hogy az épület fenntartása, üzemeltetése már nem az önkormányzat
feladata, arra az államtól fedezetet egy másik intézmény, a KLIK kap.
Az Általános Iskolára és környezetére a városközpont rehabilitáció megvalósítása során
2013. évben közel 50 mFt-ot költött az önkormányzat. A fentiek alapján összességében az
önkormányzattól, az állami feladatátvételt követően, a legnagyobb összegű intézményi
beruházást továbbra is az Általános Iskola kapta.
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy bár a KLIK feladata lenne a kazánok cseréjét megoldani,
de a rétsági gyermekek érdekében meg kell oldanunk a gondot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
99/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az Általános Iskolában lévő gázkazánok
cseréjére vonatkozó árajánlat kérés lehetőségéről
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az Általános
Iskolában lévő gázkazánok cseréjére a RÉT-GÁZ Kft.től (2651 Rétság, Rózsavölgy u. 12.) árajánlat
kerüljön bekérésre.
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Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert az árajánlat
bekérésére.
Határidő: 2014. május 26.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

5.) Árajánlat elbírálása műszaki ellenőri feladatok ellátására
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2014. évben jelentős város
karbantartási feladatok elvégzéséről döntött. A feladatok végrehajtására több ütemben kerül
sor. Az épület felújításokhoz megfelelő képzettségű, regisztrált műszaki ellenőr
közreműködése szükséges. Az előkészítő munka során megfogalmazódott az az álláspont,
hogy Kovács Miklós tervezőt kérjük fel a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére. Kovács
Miklós elvállalta a munkát, és árajánlatot adott, 750.000 Ft + Áfa, összesen 952.000 Ft
értékben. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy tervezőből lehet a legjobb műszaki ellenőr.
Néhány pontosítás történt a módosított határozati javaslatban, illetve a megbízási szerződés
tervezetben. A pontosítások után a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal azok elfogadását
javasolja a Képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot,
valamint megbízási szerződést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
100/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a város 2014. évi karbantartási terv II.
ütemében
épületfelújítások
műszaki
ellenőri
tevékenységre
érkezett
árajánlat
elbírálásáról
készített előterjesztést.
A Képviselő-testület A KOVATERV Kft. műszaki
ellenőri feladatokra szóló 750.000 Ft + 27% ÁFA,
bruttó 952.500 Ft-os árajánlatát elfogadja. A határozat
mellékletét képező Vállalkozási szerződést jóváhagyja
és felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert annak
aláírására.
A műszaki ellenőri díj 952.500 Ft-os összegét a
Képviselő-testület a 2014. évi tartalék terhére
biztosítja. A 2014 évi költségvetés soron következő
módosításakor az előirányzat átvezetésre javaslatot
kell tenni.
A KOVATERV
értesíteni kell.

Kft-t

az

árajánlat

elfogadásáról

Határidő: KOVATERV Kft. értesítésére és a szerződés
aláírására 2014. június 5., a költségvetés
módosítására szöveg szerint.
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Felelős: értesítésre és a szerződés aláírására Mezőfi
Zoltán polgármester,
költségvetés módosítás előkészítéséért Vargáné
Fodor Rita jegyző általános helyettese

6.) Árajánlat elbírálása villanyszerelési munkákra
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A város karbantartási feladatok egyik eleme az új
buszfordulóban váró konténer-fülke elhelyezése. Mivel a fülkében fűtés és légkondicionálás
is biztosított, alapfeltétel az elektromos áram biztosítása. A munkák elvégzésére árajánlatot
kértünk Pásztor Zoltán villanyszerelőtől. A szakember 91.500 Ft+Áfa, összesen 116.205 Ftos árajánlatot adott. Elkészült a munkákra szóló szerződés-tervezet is, melyet szintén része
az előterjesztésnek. A buszváró konténerre a 2014. évi költségvetésben 5.000 eFt került
elkülönítésre. A konténer beszerzési ára 4.666.601 Ft volt, tehát a beszerzési ár
megtakarítása fedezetet biztosít a szakipari munka elvégzésére is.
A vállalkozó jelezte, hogy a közeljövőben jelentős időtartamú munkája lesz, az általunk
megrendelendő munkát vagy az ajánlattételt követően, vagy csak későbbi időpontban tudja
ellátni. A késedelem veszélyeztette volna az eszköz rendeltetésszerű használatát.
Költségvetési rendeletünk alapján az ad hoc bizottságot összehívtuk, a döntésről készített
jegyzőkönyv rendelkezésünkre áll. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra
javasolja a módosított határozati javaslatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon aki egyetért a módosított határozati javaslat
elfogadásával.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
101/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a buszváró konténer elektromos
áramellátásához beékezett villanyszerelői árajánlatról
szóló előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért az ad hoc bizottság
döntésével
és
Pásztor
Zoltán
vállalkozó
villanyszerelési feladatokra szóló 91.500 Ft + 27%
ÁFA, bruttó 116.205 Ft-os árajánlatát elfogadja. A
határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést
jóváhagyja
és
felhatalmazza
Mezőfi
Zoltán
polgármestert annak aláírására.
A villanyszerelési munkák fedezete a 2014. évi
költségvetésben biztosított.
Határidő: 2014. május 26.,
Felelős: értesítésre és a szerződés aláírására Mezőfi
Zoltán polgármester.
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7.) A 87/2014. (IV.18.) Ktz. határozat módosítása
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az április 18-i ülésen a testület bruttó 200 eFt fedezetet
biztosított a Piac tér 12-13. szám alatti vendéglátó terasz patakfödém felújítás során
elbontásra került rész eredeti állapot helyreállítására. Utasította a polgármestert a pótmunka
megrendelésére. A módosított árajánlat összege az ismételt felvonulás miatt 200 eFt+Áfa
összegre változott. A műszaki szakértő véleménye szerint az ellenérték korrekt. A hatályos
költségvetési rendelet felhatalmazása alapján az ad hoc bizottság összehívásra került. A
bizottság elfogadta a műszaki szakértő véleményét, a munka megrendelésre került. A
fedezeten felül indokolt 54 eFt többlet előirányzat biztosítása. A bizottság a határozati
javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
102/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Piactér 11-13. szám alatt lévő
önkormányzati
területen
lévő
építmény
helyreállításának
többletköltségével
kapcsolatos
előterjesztést.
A Képviselő-testület egyetért az ad hoc bizottság
véleményével, mely szerint a Ferr 2004. Kft. által a
198/5 hrsz-ú, természetben a Rétság, Piac tér 11-13.
szám alatt lévő önkormányzati területen lévő
építmény helyreállítására benyújtott 200.000 Ft + áfa
összegű árajánlat elfogadható.
A pótmunka megrendelését tudomásul veszi. A
munkák elvégzésére a 87/2014. (IV.18.) Kt.
határozatban már biztosított 200.000 Ft fedezeten
felül további 54.000 Ft többletelőirányzatot biztosít az
általános tartalék terhére.
A 2014. évi költségvetés soron következő
módosításakor az 54.000 Ft többlet költség
előirányzatát is át kell vezetni.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Költségvetés módosítás előkészítésért Vargáné Fodor
Rita jegyző általános helyettese
8.) Szerződés jóváhagyása a Templom út 9.számú ingatlan
víz-és csatorna szolgáltatásra
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Technikai kérdésről, a konyha vízellátásáról van szó.
Címváltozás miatt van szükség a döntésre. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal a
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm.
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Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
103/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Templom u. 9. szám alatti konyhára
vonatkozó ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a felhasználási cím változás
átvezetése érdekében a DMRV Zrt.-vel megkötendő,
a határozat mellékletét képező közüzemi szolgáltatási
szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a
szerződést aláírja.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

9.) Vállalkozási szerződés jóváhagyása földszállításra
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület szándéka, hogy a Kresz Park melletti,
jelenleg használaton kívüli területen gyermekek részére labdarúgópályát alakít ki. A terület
használatához szükséges a földfelszín kiegyenlítése, feltöltése. A volt laktanya területén
(sportkombináton) elegendő mennyiségű föld van, melynek elszállításával e terület is ismét
használhatóvá tehető. A föld szállítására árajánlatot kértünk a váci székhelyű Virsinger Kfttől. Az árajánlat korrekt, 340 eFt + Áfa. Amennyiben a tervezett föld mennyisége csökken,
természetesen az ár is kevesebb. Elkészült a vállalkozási szerződés tervezet is. A
földszállítás költsége a 2014. évi költségvetés összeállításakor még nem volt ismert, jelenleg
az előirányzat nem biztosított, a tartalék terhére a fedezet biztosítható.
A bizottsági ülésen felmerült Hegedűs úr részéről, hogy annak idején ő is hordott oda földet,
ami ellen akkoriban kifogás merült fel. Elhangzott, hogy sok olyan volt abban a földben, ami
nem odavaló volt és le is lett állítva. Hegedűs úr elmondta, hogy most sem tiszta föld került
oda. Válasz volt, hogy a kivitelezők valóban vittek oda nem tiszta földet, de még 80 cm-t kap
az a terület, fel lesz töltve. Vita alakult ki a régebbi történetről, Hegedűs úr elmondta, hogy
saját költségén próbálta elvégezni a munkát, és akkor le lett állítva. Elhangzott, hogy az
önkormányzat a saját területén ilyen jellegű munkákat engedély nélkül végezhet, ugyanakkor
magánszemély önkormányzati területen, csak az önkormányzat engedélyével végezhet.
Hegedűs úr az akkori jegyzőtől kért szóbeli engedélyt. Ez nem elég, nem is jegyzői hatáskör.
A bizottság a határozati javaslatot, valamint a vállalkozói szerződést 7 igen, 1 nem
szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.

11

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

14/2014.(V.23.) jegyzőkönyve

Hegedűs Ferenc képviselő: Köszönöm elnök úrnak, hogy levezette, helyre tette azt a
korábbi dolgot. Korrekt módon ki lett igazítva az akkori konfliktus.
Girasek Károly képviselő: A sportkombinát területéről tiszta termőföld lesz a területre
szállítva. Egyéni kezdeményezést csak az önkormányzat engedélyével lehet közterületen
végezni. Jávorka képviselő úr januárban kezdeményezte a foci pálya építését, azóta
folyamatosan intézte a megvalósulást. Képviselő-testület dönt, jó minőségben, szakszerűen
valósul meg a foci pálya létrehozása. Lényegesen nagyobb földmunka kell, mint amit először
gondoltunk. Az ötlet régen is jó volt, csak a megvalósítás nem volt szerencsés.
Hegedűs Ferenc képviselő: A Bányakapitányságot nem kell bevonni az engedélyeztetésbe,
mivel magasításról van szó?
Dr. Varga Tibor jegyző: Utánanézek, azt tudom, ha lefelé haladnánk a föld belseje felé,
akkor kellene engedély.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, és vállalkozói
szerződést.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
104/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a földszállításra szóló vállalkozási
szerződésről készített előterjesztést.
A Képviselő-testület a Virsinger Kft. (2600 Vác,
Köztársaság út 51. 1. emelet 2.) árajánlatát maximum
340.000 Ft + áfa összegben elfogadja.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza
Mezőfi Zoltánt annak aláírására.
A földszállítás eredeti előirányzatként nem tervezett
költségét a tartalék terhére biztosítja. Az előirányzat
átvezetésére a 2014. évi költségvetés soron
következő módosításakor javaslatot kell tenni.
Határidő:
vállalkozó
értesítésére,
szerződés
aláírására 2014. május 30., előirányzat átvezetésre
szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

10.) Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be,
melyben a 2014. évi 1.300 eFt-os támogatási igényüket jelentik be. Kérelmük szerint folytatni
szeretnék a 2013. évben megkezdett karbantartási munkákat. Az idei költségvetés
elfogadásakor a Képviselő-testület tartalékba helyezte az egyesület számára az 1.300 eFt-os
támogatási összeget. Az Egyesület elnökét megkerestük, kértük, hogy állítsa össze a 2014.
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évi együttműködési tervet. Elnök úr azt válaszolta, hogy a 2013. évben megkötött
megállapodást kívánják betartani. Előre nem tudható, hogy milyen vészhelyzet állhat elő, hol
tudnak majd segíteni.
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy fontos szervezetről beszélünk. A beszámoló konkrétabb
lehetne. A média felé tájékoztatást kell adni, hogy az egyesületet az önkormányzat
támogatja. A Hivatásos Tűzoltó Őrs megalakulása óta szűkült az önkéntesek feladata.
Elhangzott továbbá, hogy a tűzoltó őrs épülete előtt az út nagyon kátyús, rossz állapotban
van. Karbantartása meg fog valósulni, 13 mFt-ból. Nagy súlyú járművek használják az adott
útszakaszt. A határozati javaslatot a bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Hegedűs Ferenc képviselő: Az extrém sportnapra is kivonultak, köszönöm nekik. A nyári
nagy hőségben az utak locsolását idén is el fogják végezni. Jó munkát, balesetmenteset
kívánok nekik.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a határozati javaslatban
rögzítettekkel.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
105/2014. (V.23.) számú KT határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó
kérelmét.
A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséhez 2014.
évben 1.300.000 Ft támogatást biztosít az elkülönített tartalék terhére.
A támogatás felhasználásának céljait az alábbiak szerint határozza meg:
- üzemanyag költségre
100.000 Ft,
- javítási, karbantartási munkákra
100.000 Ft,
- kötelező biztosításra
70.000 Ft,
- épületüzemeltetési költségekre (energia)
50.000 Ft,
- élelmezési költségre, védőitalra
200.000 Ft,
- könyvelői díjra
50.000 Ft,
- gépek, berendezések, felszerelések javítására 100.000 Ft,
- épület karbantartásra, felújításra
500.000 Ft,
- adminisztrációk költségekre (posta, telefon)
30.000 Ft,
- oktatás, tanulmányi útra
100.000 Ft.
A támogatásról a 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott
tartalommal megállapodást kell kötni. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán
polgármestert a megállapodás aláírására.
A támogatás I. félévi összegének folyósítására a 2014. évi költségvetés
módosítását követően kerülhet sor. A költségvetés júniusi módosításakor a
támogatás előirányzatának átvezetését biztosítani kell.
Határidő: megállapodás megkötésére 2014. június 1., költségvetés
módosításra szöveg szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Vargáné Fodor Rita
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11.) Rétsági Polgárőr Egyesület támogatási szerződése
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület 2/2014. (III.03.) számú önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről tartalmazza a közterületek rendjének
fenntartására elfogadott működési célú támogatást, 600 eFt-ot, mely a város terültén
működő térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére és fenntartására lett előirányozva. A
térfigyelő kamerarendszert a Rétsági Polgárőr egyesület üzemelteti, így a támogatási
megállapodás aláírásával az egyesület fel tudja használati a 600 eFt támogatást a
kamerarendszer fenntartására. A bizottsági ülésen a határozati javaslatban és a
megállapodás tervezetben némi pontosítás történt. Ezekkel a pontosításokkal a bizottság 8
egyöntetű igen szavazattal azokat elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását, a határozati
javaslat, valamint a megállapodás elfogadását.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
106/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület 2014. évi
önkormányzati
támogatására
vonatkozó
előterjesztést.
A Képviselő-testület a Polgárőr Egyesület részére
térfigyelő kamera rendszer továbbfejlesztésére
600.000 Ft önkormányzati támogatást biztosít a 2014.
évi költségvetés terhére.
Az önkormányzati
támogatásra vonatkozó, a határozat mellékletét
képező megállapodást jóváhagyja.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán
megállapodás aláírására.

polgármestert

a

Határidő: 2014. május 26.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
12.) Pályázat benyújtásának lehetősége (Rétsági Polgárőr
Egyesület)
Előterjesztő: Jávorka János képviselő
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az Országos Polgárőr Szövetség pályázatot hirdetett
„Polgárőr Város, Polgárőr Község” kitüntető címre. A Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség
elnöksége javasolja e kitüntető címre Rétság várost, és a Rétsági Polgárőr Egyesületet. A
pályázatnak tartalmaznia kell a polgárőr egyesület tevékenységének rövid leírását, az
önkormányzat anyagi támogatását, az önkormányzat által elfogadott „Bűnmegelőzési
koncepciót”, a város stabil bűnügyi helyzetét. Mellékelni kell továbbá a Rétság Városi
rendőrkapitány támogató nyilatkozatát. A beadási határidő 2014. június 2. elbírálása az
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OPSZ hatásköre. Az elismerő cím átadása eredményes pályázat esetén 2014. június 28-a,
az Országos Polgárőr Napon, Békés településen lenne. A Rétsági Polgárőr Egyesület
közgyűlése 2005. szeptember 14-én megtárgyalta és elfogadta Rétság város
bűnmegelőzési koncepcióját. Két határozati javaslat is van, az egyik a pályázat
benyújtásáról szól, a második pedig a bűnmegelőzési koncepciót tartalmazza. A bizottság
mindkét határozati javaslatot 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a pályázat benyújtásával kapcsolatos
határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
107/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület „Polgárőr
Város, Polgárőr Község” kitüntető címre szóló
pályázat benyújtásának lehetőségéről készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a pályázat benyújtását támogatja.
Elismerését és köszönetét fejezi ki az Egyesület
eddigi lelkiismeretes, aktív munkájáért.
Határidő: határozat megküldésére 2014. május 26.,
pályázat benyújtására kiírás szerint
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Jávorka János
elnök
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a
elfogadásával kapcsolatos határozati javaslatot.

bűnmegelőzési koncepció

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
108/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a Rétsági Polgárőr Egyesület által
készített Bűnmegelőzési koncepciót.
A Képviselő-testület a Bűnmegelőzési koncepciót
elfogadja.
Határidő: értesítésre 2014. május 26.
Felelős: Vargáné Fodor Rita

13.)

dr. Katona Ernő képviselői tiszteletdíj
vonatkozó kérelmei
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

felajánlására
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Alpolgármester úr a bizottsági ülésen szóban előterjesztette
kérelmét. Dr. Katona Ernő képviselő úr tiszteletdíját a 2014-es évben is a Kölyöksziget
Alapítvány javára kívánja felajánlani, mely alapítvány hátrányos és sérült gyermekek,
valamint civil szervezetek támogatását tűzte ki célul. A tavalyi évben az alapítvány szintén
rendelkezhetett képviselő úr felajánlásával, melynek elszámolása még folyamatban van. Az
alapítvány kéri a testületet, hogy az elszámolásra 2014. június 15-ig adjon haladékot. Az
alapítvány kuratóriuma az elmúlt évben döntött arról, hogy támogatja az Általános Iskola 4.
és 8. osztályos gyermekeinek osztálykirándulását. Az osztálykirándulásokra ez év májusjúniusában kerül sor. Tehát ez 2013. évi kötelezettségvállalás, amely 2014. évben
realizálódik. A Kölyöksziget Alapítvány a támogatásra 2013. évben tartalékot képezett.
Köszönjük a felajánlást. Felhívnám a figyelmet, hogy az összegnél figyelembe kell venni,
hogy szeptember végén, vagy október első hétvégéjén választás lesz.
Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.: Köszönöm szépen, lecsökkentjük az összeget.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Köszönöm azoknak, akik részt vesznek ebben a
munkában. Azért választottam ezt a formát a felajánlásomnak, mert így a járulékokat, adókat
is felajánlhatom. A Kölyöksziget Alapítvány mindenkinek köszöni a segítségét.
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a módosított határozati javaslatot.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi
határozatát.
109/2014. (V.23.) számú KT határozat
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Dr. Katona Ernő képviselői tiszteletdíj
felajánlással
kapcsolatos
kérelmeiről
készített
előterjesztést.
A Képviselő-testület a Kölyöksziget Alapítvány a
2013-as támogatás elszámolásának határidejét - az
áthúzódó feladatok figyelembe vételével - 2014.06.15.
napra módosítja.
A Képviselő-testület a Dr. Katona Ernő alpolgármester
2014 évi tiszteletdíjának és költségtérítésének
lemondását elfogadja.
A képviselői felajánlás terhére, a Kölyöksziget
Alapítványnak civil szervezetek, sérült és hátrányos
helyzetű gyermekek támogatása céljára 678.150 forint
fedezetet biztosít. A támogatás COFOG szerinti
besorolása: 084032.
A tiszteletdíj felajánlás miatt a változásokat a 2014.
évi költségvetés soron következő módosításakor át
kell vezetni.
A támogatott civil szervezetekkel az államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013.
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(XI.26.) önkormányzati rendelet szerinti tartalommal
megállapodást kell kötni.
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a
határozat mellékletét képező 2013. évre szóló
megállapodás
módosítást
és
a 2014. évi
megállapodást aláírja.
Határidő: 2014. május 26.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
14./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Felvetődött a Bon-bon előtti háromszög alakú 16 m2-es
terület eladása a kérelmező, Maretta Mónika részére. Elhangzott, hogy telekhatár rendezés
címszó alatt gyorsítani lehet a folyamatot, és olcsóbbá is lehet azt tenni, a kérelmező
részére.
Spektíva körül a terület rendezetlenségét fel kell számolni. Nem elfogadható az a kifogás,
hogy a közmunkások utaztatása nem megoldható. Önkormányzati területről beszélünk, és a
Spektíva az egyik legjobb adófizető cég. A hó eltakarítással ugyanez a helyzet, meg kell
oldani.
A volt Ipolymenti víztársulat telephelyén fa forgácsoló tevékenység folyik, ami túl zajos.
Több bejelentés is érkezett ez ügyben. Hitelesített zajmérés szükséges. A bizottság a
beszámolót 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja. Időközben Hegedűs úr
távozott a bizottsági ülésről, azért csökkent a szavazók létszáma.
Girasek Károly képviselő: Máshonnan is felmerülnek zajproblémák, vendéglátóegységek
mellől, stb. Véleményem, hogy nem hitelesített mérővel is érdemes a mérést elvégezni,
támpontot adna, hogy meg kell-e rendelni a hiteles mérést. Más egyéb zajkeltéseknél is
érdemes elvégezni a méréseket. Kerüljön zajmérő eszköz beszerzésre, nem nagy összeg.
Hegedűs Ferenc képviselő: Nekem van hitelesített mérőm, bármikor rendelkezésre
bocsátom, mondtam bizottsági ülésen is.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki a beszámolót elfogadja.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal elfogadja a lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról
szóló
beszámolót.

15.) Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakban az
önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottsági ülésen két témában történt hozzászólás. A Zöld
Híd Kft-nek írt polgármesteri levélre érkezett válasz nem elfogadható. Nem haladunk előre a
zöld udvar megnyitásának ügyében. Rétság fogadókész volt, ezt leírja a Zöld Híd Kft.
ügyvezetője, Gyenes Szilárd úr is. Kérés polgármester úr felé, újabb levél megküldésére a
Kft. felé, hogy nyissák meg az udvart, vagy adjon arra a kérdésre választ, hogy hol
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helyezheti el a lakosság a hulladékot, és kinek a költségén lesz az onnan elszállítva. Úgy
tűnik, hogy a cég lerázza magáról a feladatot. Városunk minden vállalásának eleget tett az
ügyben.
Az I. világháborús emlékművel kapcsolatban hangzott el észrevétel. Az emlékmű felújítása
alkalmatlan anyagokkal lett elkészítve. Szakszerű javításokat, természet azonos anyagokkal
el kell végeztetni. Június 11-én szeretné tartani a minisztérium az átadást, addigra el kell
végeztetni a feladatot.
A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hegedűs Ferenc képviselő: Örülnék is, ha nem nyitnák meg a zöld udvart. A
vasútállomáson kellene a szelektív gyűjtőket is felállítani.
Girasek Károly képviselő: A Zöld Udvar beüzemelését szorgalmazom, szükség van rá.
Működtetni kell, benne áll a pénzünk. Szégyenletes a levél, írják, hogy 100 mFt a
veszteségük, ezért nem teljesítik, ami a megállapodásban áll. Vannak szerződéseink, amik
nem teljesülnek. Díjmentesen megkapták a területet, legalább részlegesen tartanának
nyitva. Nincs hova elvinni a lakosságnak a fél kg. megmaradt diszperzitet, vagy egy vödör
sittet. Vagy menjenek el, vagy fizessenek bérleti díjat. Arcpirító ez a hozzáállás. Joggal
várjuk el, hogy megnyisson az udvar. További intézkedést kérek polgármester úrtól.
Mezőfi Zoltán polgármester: Egyetértek. Elismerik, hogy Rétságon adott a lehetőség.
Hétfőn levelet fogok megfogalmazni, hogy legalább a rendszeres, részleges nyitvatartást
biztosítsák. Nem is értem, miért nem ellenőrzik, hogy a Kft. a vállalt feladatát teljesíti-e?!
Girasek Károly képviselő: A szemétszállítási díj tartalmazza a zöld udvar nyitvatartását is.
A szolgáltatási díjban benne van ez a szolgáltatás is. Fizetik az emberek azt, amit nem is
vehetnek igénybe.
Jávorka János képviselő: Szülessen megoldás, hova tudják az emberek elvinni a sittet, a
festék maradékot stb. Úgy tűnik a kft. ebben nem partner. Megoldás kell.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki elfogadásra javasolja a beszámolót.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7
egyöntetű igen szavazattal elfogadja a két testületi
ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében
végzett polgármesteri munkáról szóló beszámolót.

16./ Beszámoló a kiemelt feladatok állásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Három fontos dolgot emeltünk ki a bizottsági ülésen.
Kérdés volt, hogy a buszforduló jogerős használatba vételi engedélye a kezünkben van-e?
Válaszként hangzott el, hogy nincsen, viszont a szakhatósági hozzájárulások már
rendelkezésre állnak.
A Semmelweis Egyetem Rétságon tartott értekezletet. Megyei támogatást is élvez a
program. Kezdeti stádiumban van a dolog.
A Nógrád Volán kifejezte, hogy nem igazán kívánja üzemeltetni a buszfordulót. Meg kell
gondolni mire vállalkozunk. Vitára kell felkészülni, ezért kértük, hogy az összes anyag
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kerüljön kigyűjtésre, ami ezzel az üggyel kapcsolatos. A Volán az összes terhet a városra
akarja ráruházni. Olyan megállapodás szükséges, ami mindkét félnek elfogadható.
A bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja, 7 egyöntetű igen szavazattal.
Mezőfi Zoltán polgármester: Megmosolyogtató a Volán levele. Oda szeretnék a buszokat
vinni, de mi takarítsuk, és lássunk el minden feladatot. Egyszerűen próbálkoznak. A
buszforduló üzemeltetése nem az önkormányzat feladata. Az önkormányzat szinte erőn
felül próbálkozott megteremteni legalább a minimum feltételeket.
Girasek Károly képviselő: A lakosságot érdekli, kérdezik, mikor lesz átadva a forduló. Amint
tudott lesz az időpont, széles körben közzé kell azt tenni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Ez már sajnos nem rajtunk áll. De amint az időpont meg lesz,
természetesen meghirdetésre kerül időben a lakosság felé.
Kérem, aki a tájékoztatót elfogadja, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja a kiemelt
feladatok állásáról szóló tájékoztatót.

17./ Egyebek
Jávorka János képviselő: Megyeri István kérését tolmácsolnám. A patak parton a nyárfák
már életveszélyesek, ingatlanokra dőlhetnek. A Honvédelmi Minisztériumot írásban meg kell
keresni, lépjenek az ügyben, ugyanis honvédségi területről van szó.
Girasek Károly képviselő: Bizottsági ülésen is elmondtam, intézkedést kérek az alábbi
kérdésekben.
Több lakos is megkeresett, az iskola játszó udvara elhanyagolt állapotban van.
Polgármester úr kérlek a TV nyilvánossága előtt is mondjad el, hogy kinek a feladata, dolga
az iskola udvarát rendben tartani. Történjen intézkedés, levélváltás. Már a gumikockákból is
kinő a fű! Sok pénzbe került az a játszó. Már veszélyes is ez a rész. Kérem történjen
felszólítás a használó felé, az ő kötelessége a helyzet normalizálása.
Újra kell szólnom, hogy a Vízmű telefonos ügyfélszolgálata elérhetetlen. Talajterhelési díjjal
kapcsolatban is több lakónak gondja van, ez ügyben sem lehet érdeklődni, tanácsot kérni
senkitől. Nincs olyan menüpont, hogy talajterhelés, vagy új bekötés. Súlyos félórák telnek el
a telefon mellett, nem kis pénzekért, és még tanácsot, tájékoztatást sem kapnak az
ügyfelek.
Örvendetesen szépül a város – a nem fizetők hirdetőtáblája lekerült. Ez helyes. Az üres
helyekre lehet újat kitenni, pl. lakossági hirdetéseknek. A művelődési ház előtt kivett tábla
valahol jó helyen kerüljön vissza. A bérletpénztár oldalára ragasztgatnak hirdetéseket, ez
nem megoldás.
Az I. világháborús emlékmű avatásáig két hét van, elég kevés az idő. A médiát is értesíteni
kell időben az eseményről.
Hegedűs Ferenc képviselő: Szőlő utcában az aknák rossz állapotban vannak. Szikoráék
előtt az aszfalt, Bulejsza Jánosék előtt az aknafedelet kell megcsinálni.
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Kresz parkban a szelektív hulladék tároló környéke katasztrófa. A lakókkal is gond van, még
a műanyag flakonokat sem törik meg, hogy kisebb helyet foglaljanak, és úgy tegyék a
tárolóba. Negyed ennyi helyet foglalna csak a hulladék.
Jávorka János képviselő: Egyetértek. Hiába szedjük össze a polgárőrökkel, reggelre újra
ugyanaz a helyzet, ott van a szemét felhalmozva.
Girasek Károly képviselő: A hely kijelölése régen történt, nem szerencsés. A Zöld Híd Kft.
köteles lenne, hogy elhordja. Fegyelmezetlenség van ezen a területen a lakosság részéről
is. Nem csak rétságiak, a környező településekről, főleg üdülőterületekről is hozzák
zsákokban az emberek a hulladékot, ruhaneműt, stb. Valamit tenni kell.
Mezőfi Zoltán polgármester: A települések különböző módon döntöttek a szelektív hulladék
szállításával kapcsolatban, egyik megoldás sem bizonyul jobbnak a másiknál.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vissza szeretnék térni Hegedűs képviselő úr ülés elején tett
megjegyzésére a Hangadó Extrával kapcsolatban. Előre kell bocsátanom, hogy a
személyeskedő vitákat nagyon nem szeretem. A közös ügyeket szeretem szolgálni.
A testületi ülések hangneme, egész lefolyása változott, sikerült a személyeskedő vitákat
kiküszöbölni. Ezek a viták nem visznek előre, csak arra jó, hogy egymással szemben
sértődés lépjen fel. Nyugodt mederben folynak a testületi ülések. Én ennek nagyon örülök,
erre törekedtünk. A munka súlypontja a bizottsági üléseken van. Ott hosszasan, órákon
keresztül elemezzük a témákat. Van úgy, hogy délután 4-től éjjel fél 2-ig is tart az ülés, mert
mindent tüzetesen átvizsgálunk, vita tárgyává teszünk, mielőtt döntenénk, hogy mit
javasolunk a Képviselő-testületnek elfogadásra. A testület elé már kialakult vélemény kerül.
Amikor a lakosság megválasztott minket, felesküdtünk arra, hogy a település érdekeit
legjobb tudásunk szerint képviseljük, szolgáljuk. Ez kötelességünk is, az önkormányzati
törvény értelmében is. Az ülésekre rendszeresen eljárunk, dolgozunk.
Veled Feri az a gond, hogy éveken keresztül a bizottsági üléseken, ahol az érdemi munka
folyik, nem igen láttunk Téged. Ha X,Y-nal nem szívesen szívsz egy levegőt, én ezt
kézséggel megértem, mint magánembert, de ez más műfaj. Örültem volna, ha egyáltalán a
bizottsági üléseken, a bizottsági munkában részt veszel. Vannak hasznos ötleteid, biztosan
tudtad volna segíteni a munkánkat. Sajnos közös munkára senkit nem lehet kényszeríteni. A
statisztikát meg tudom nézni, hány bizottsági ülésen vettél részt.
A város karbantartásával kapcsolatos feladat több hónapos előkészítő munkát igényelt.
Tavaly novemberben kezdtük el járni a várost, összegyűjtöttük a gondokat. A bizottsági
üléseken ez időben sem voltál jelen.
A Hangadóban megjelent lista végére azok neve került, akik konkrétan részt vettek a
munkában. Nagyon nagy munka áll mögöttünk, ezt hidd el nekem Feri. Nem akartunk
kizárni Téged, de ha nem tudtál, vagy nem akartál részt venni ezeken az üléseken,
rákényszeríteni senkit nem lehet. Pedig több szem többet lát, gyakorlatod is van, nem
először vagy képviselő. Saját magadat zártad ki a közös munkából. A hátralévő időben
próbáljunk meg közösen dolgozni.
Hegedűs Ferenc képviselő: Valóban igaz, mellőztem a dolgokat. Vállalkozó vagyok, ez az
első dolgom, régen 6 órakor kezdődtek az ülések, most 4 órakor. Az én munkámnak 6-7
órakor van vége. Én úgy érzem, folyamatosan az én lejáratásom történik, pl. a földszállítás.
Úgy éreztem, rám van „kihegyezve”. Én önzetlenül csináltam mindent mindig, úgy érzem,
meg voltam mindig célozva. Úgy gondoltam, hadd menjen a munka a város érdekében,
kiszállok belőle. Nem igazán emlékszem olyan bizottsági ülésre, ahol hozzászóltam, és
egyszer is mondtátok volna, hogy igaza van a Ferinek. Mindig leszavaztatok. Személyi
konfliktusokkal éltem, de úgy gondoltam, ha átadom a helyemet a testületben másnak,
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olyan mintha igaz lenne az, ahogy be lettem állítva. Így hellyel-közzel az igazságomat meg
tudtam védeni. Engem igazolt az élet. Köszönöm, hogy kimondtad Te is, mert nem lehet
kertelni. Nem személyeskedek, de amikor az hangzott el, hogy az elmúlt ciklusban mennyi
volt a rendkívüli ülés, most sokkal több van. 20-szor annyit, mint én. Mindig az volt, hogy a
„csibész munka” a rendkívüli ülésen zajlik. A város érdekében fogjunk össze. Néha
hallgassatok meg engem is, nem vagyok dr., ezredes stb. Az elmúlt 30 évben Rétságnak
én kárt nem tettem, önzetlenül segítettem. Úgy gondoltam, hogy ha négyen felemelitek a
kezeteket, úgyis minden úgy lesz, ahogy ti akarjátok. Látjátok, hogy 20 napirendből 19-et
megszavazok. Ez a ciklus a tiétek, az előző félig meddig a miénk volt. Sok mindenben
könyörögni kellett. Megkérdezték, Hege már nem vagy képviselő? Csak a négy tanácsnok
végzi itt a munkát? Igaz, hogy a bizottsági üléseken nem vettem részt. Feleslegesnek
tartottam, hogy hallgassam, mit egyezkedtek, aztán úgyis úgy lesz, ahogy Ti akarjátok.
Minek vigyem el a pénzt az önkormányzattól, ha itt vagyok az ülésen. Elnézést kérek a
várostól is, ha „tróger” voltam az elmúlt években. Köszönöm.
Girasek Károly képviselő: Ha valakit megválasztanak, az kötelezettséggel jár. Én is kapok
kritikát, de ez a közös munkától nem térít el. Engem is megkérdeztek, mi ez a négy név a
cikk alatt. Elmondtam, hogy ennek a négy névnek a viselői voltak az előterjesztők. Mi
voltunk az előterjesztők. Olyan részletes anyagot tettünk le, hogy példaként lehet állítani. Ez
több menetben történt a feladat végrehajtása. Költségvetési koncepció kellett, ezt ki kellett
számolni. Erre a feladatra mindenki büszke lehet. Tény, letettünk egy anyagot, aminek a
kidolgozásában négyen vettünk részt. Ezt meg lehetett vitatni.
Nem felel meg a valóságnak, hogy több rendkívüli ülés van, mint az előző ciklusban. Soron
kívüli ülés sok volt, ezt indokolta a sok, halasztást nem tűrő fontos feladat, döntés. De
mindig 8 nappal a soron kívüli ülés előtt a meghívót megkaptuk, és az kifüggesztésre is
került. Fontos, sürgős ügyben került csak összehívásra ülés. Az érdem minden képviselőé,
még azé is, aki nem szavazott az ügyben.
Mezőfi Zoltán polgármester: A rendkívüli, soron kívüli ülések száma egálban van az előző
cikluséval. Ezt onnan tudom, hogy 1-2 éves Hegedűs úr kérésére kigyűjtöttük az adatokat.
Hegedűs Ferenc képviselő: A régi testületet szapulta az új testület, itt voltam, meg tudtam
őket védeni. Elkészült a Járóbeteg is, több feladat is megvalósult a régi ciklusban is. Hogyne
fájna, ha különböző sértéseket vetsz fel Karcsi.
Dr. Katona Ernő alpolgármester: Rétság történetében Károly által bearanyozott korszak az
elmúlt 4 év.
Girasek Károly képviselő: 7 főre csökkent a testület létszáma. A bizottsági üléseken
történik az előkészítése a döntéseknek. Ami jól elő van készítve, nincs miért vitát nyitni.
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs. Megköszönöm a részvételt, a munkát. Az
ülést 18 óra 15 perckor bezárom.
Kmft.
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