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24. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: 2014. október 27. napján 18 órai kezdettel Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint, valamint 
                         22 fő rétsági lakos 
 
Tárgy: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-i alakuló 
ülése  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntök minden részt vevőt, képviselő 
társakat, intézményvezetőket, jegyző urat, Kapecska Ferencné HVB elnök asszonyt. Külön 
köszöntöm a Járási Hivatal vezetőjét, munkatársait. 
 
Megkérek mindenkit, énekeljük el közösen a Himnuszt. 
 
Köszönöm szépen. 
 
Szeretném jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérni dr. Szájbely Ernő, valamint Jávorka János 
képviselő urakat. A javaslatot jelenlévők 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadták.  
 
Javasolom a Meghívón szereplő napirendek elfogadását. 
 
Jávorka János képviselő: Javasolom tárgyalni a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő 
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésébe 
történő önkormányzati képviselő delegálásáról szóló napirendet. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, aki a napirend tárgyalásával egyetért, szavazzon. 
Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a napirendre tett javaslatot jelenlévők 
elfogadták. 
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Mint ismeretes, a választás eredménye fellebbezés alatt áll. A HVB 
és a TVI elutasította a fellebbezést, ma a Fővárosi Ítélőtábla tárgyalta azt, de az eredmény 
nem ismert még. Az önkormányzati törvény előírja, hogy 15 napon belül kell az alakuló ülést 
megtartani, ez ma 24,00 órakor lejár. Tehát az alakuló ülést ma mindenképpen meg kell 
tartani. Azt a köztes megoldást választottuk, hogy a képviselő urak ma leteszik az esküt, de 
a  Megbízólevelek átadására, és az esküokmány aláírására csak a végzés jogerőssé válása 
után kerülhet sor. Erre három nap fog rendelkezésre állni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki az így kialakult napirendi javaslatot 
elfogadja. Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a napirendre tett javaslatot 
elfogadta a Képviselő-testület, és az alábbiak szerint tárgyalt.  
 
 
Napirend: 
 
1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 
2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
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3./ Polgármesteri program ismertetése 
4./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
5./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
6./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
7./ Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
8./ Javaslat a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésébe történő önkormányzati képviselő 
delegálásáról 

9./ Képviselő-testület bizottságainak megválasztása, Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatának szükségessége 

10./ Tájékoztató vagyon nyilatkozattételi kötelezettségről, összeférhetetlenségi nyilatkozatról 
és a méltatlanságról (szóbeli előterjesztés) 

 
 

1./ A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 
választás eredményéről 

 
Kapecska Ferencné HVB elnöke: Tisztelettel köszöntöm az alakuló ülésen megjelenteket.  
Az október 12-i önkormányzati képviselő és polgármester választás kapcsán három 
jogorvoslati kérelmet nyújtottak be. Két fellebbezést a Nógrád Megyei Területi Választási 
Bizottság  érdemi felülvizsgálat nélkül elutasított. Egy beadványt előterjesztő személy a 
Területi Választási Bizottság érdemi vizsgálat nélküli elutasítása miatt a Fővárosi  
Ítélőtáblánál bírósági felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. A Ve. eljárási határidőit 
figyelembe véve az ítélőtáblának a mai napon, október 27-én kellett döntenie, de a végzés 
még nem került közzétételre a bíróság honlapján. Tehát a jogorvoslati eljárás lezárult, de az 
utolsó jogorvoslati eredménye még nem került közzétételre. A jegyző úr által elmondottak 
alapján, miszerint az alakuló ülést a választást követő 15 napon belül meg kell tartani, de a 
megbízólevelek átadására csak a jogerős döntést követő 3 napon belül kerülhet sor.    
 
Az önkormányzati képviselő és polgármester választáson  Rétság városban a  2324  
választójogosult 59,2 %-a, 1376 fő  vett részt. A részvételi  arány jelentősen meghaladta a 
44,3 %-os országos átlagot, és igen kismértékben maradt el a 2010. évi 59,6 %-os 
részvételi aránytól.  
 
A polgármester választáson 4 jelölt indult. Az urnában lévő 1.376 szavazólapból   8  
érvénytelen volt. A polgármester jelöltek közül a legtöbb szavazatot Hegedűs Ferenc 
FIDESZ-KDNP jelölt kapta, akit 569 szavazattal, az érvényes szavazatok 41,6 %-ával a 
város polgármesterének  megválasztottak.  
 
Önkormányzati  egyéni listás képviselő választáson 23 jelölt indult. Az 1.376 szavazólap 
közül 19 érvénytelen volt. Az 1.357 érvényes szavazólapon összesen  7.370 szavazat volt, 
az egy szavazólapra jutó szavazatok száma 5,4, tehát  a választáson megjelentek  közül 
többen nem hat, hanem attól kevesebb képviselőre szavaztak.   
 
Önkormányzati képviselők azok a jelöltek lettek, akik a megválasztható képviselők száma 
szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. A választáson érvényesen szavazók : 
Mezőfi Zoltán János független képviselő jelöltet  738,  
Jávorka János független képviselő-jelöltet   626, 
Dr. Katon Ernő független képviselő jelöltet  608, 
Varga Dávid Géza   FIDESZ –KDNP  képviselő jelöltet 584, 
Dr. Szájbely Ernő független képviselő jelöltet  543 
Kotroczó Balázs független jelöltet  430 szavazattal  önkormányzati képviselőnek 
megválasztották. 
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Polgármester úrnak és az önkormányzati képviselőknek a magam és helyi választási 
bizottság nevében is gratulálok és eredményes munkát kívánok.  
 
Röviden szeretném ismertetni a nemzetiségi választás eredményét is, mert településünkön 
a polgármester és képviselő választással egyidejűleg roma és szlovák nemzetiségi 
önkormányzati képviselők választására is sor került.  Mindkét nemzetiségi önkormányzat 
esetében 3-3 nemzetiségi jelöltet lehetett választani. A nemzetiségi önkormányzati 
választáson azok a választópolgárok vehettek részt, akik előzetesen kérték felvételüket az 
adott  nemzetiségi névjegyzékbe. 
 
A roma nemzetiségi névjegyzékbe összesen 42 fő kérte felvételét, de a szavazáson csak 
20 fő, a választójogosultak 47,6 %-a vett részt.  Az urnában lévő szavazólapok közül kettő 
érvénytelen volt. A  6 jelölt közül az érvényesen szavazók Jónás Pált 12 szavazattal, Botos 
Jánost 10 szavazattal  és Oláhné Kökény Tímeát 9 szavazattal roma nemzetiségi 
önkormányzati képviselőnek megválasztottak.  Az október 22-én megtartott alakuló 
ülésükön a roma nemzetiségi önkormányzat  elnökének Jónás Pált választották.   
 
Szlovák nemzetiségi önkormányzati választáson a  névjegyzékbe felvett 82 fő 
választópolgár 82,9 %-a, 68 fő vett részt és szavazott a 4 jelöltre. A harmadik legtöbb 
szavazatot kapott jelölt mandátumáról írásban lemondott, így a szlovák nemzetiségi 
önkormányzat képviselője  Glückné Salgai Szilvia (66 szavazattal) ,Sztruhár Istvánné (57 
szavazattal)  és Tóth Jánosné   ( 33 szavazattal) lett. Október 22-i alakuló ülésükön 
Glückné Salgai Szilviát választották meg a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnökének.   
 
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény  206. §-ában biztosított felhatalmazás 
alapján  a megválasztott polgármester úrnak,valamint képviselő uraknak a választás 
jogerőre emelkedését követő  három napon belül  kell átadni a  megbízó levelet. 
Köszönöm. 
 
 
 

2./ Önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele 
                                         Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 
Kapecska Ferencné HVB elnöke: Felkérem a tisztelt képviselőket, polgármester urat, 
tegyék le az esküt.  
 
 
„Én,…………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat  Rétság város  fejlődésének 
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. 

 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Kérem polgármester urat, az esküt tegye le.  
 
„Én,…………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
polgármesteri  tisztségemből eredő feladataimat  Rétság város  fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 
Isten engem úgy segéljen!” 
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3./ Polgármesteri program ismertetése 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Először is minden képviselő társamnak szeretnék gratulálni. 
Elsődleges célom a Képviselő-testülettel, valamint az intézményeink összes dolgozójával, a 
városunk lakóival, Rétság összes vállalkozójával, üzemeivel való legszorosabb és korrekt 
együttműködés a fejlődésért. 
 
Legfontosabbnak tartom a meglévő intézményeink működésének, valamint fejlesztésének az 
anyagi feltételeit biztosítani - pályázatok széleskörű kihasználása mellett –, lehetőleg kölcsön 
felvétele nélkül.  
 
A következő évi költségvetésben fontosnak tartom ígéreteim megvalósítását a lakosság 
számára. 
- Kommunális adó lakásonként 6.500 Ft-tal történő csökkentése, így az  2.000 Ft lesz. 
- A jelenleg érvényben lévő újszülött gyermekek utáni támogatást 10.000 Ft-tal megemelni. 
- Karácsonykor minden 70 évet betöltött rétsági lakos a Szociális Bizottság által 
megszavazott összegű támogatásban részesüljön. 
- Kis busz üzemeltetése a Járóbeteg Központba. 
- A városunkban élő emberek, akinek egészségügyi állapota, vagy kora nem teszi lehetővé a 
város által előírt kötelezettségek teljesítését ( ingatlanuk előtti árkok tisztítása, fű nyírás, fák 
metszése, kivágása) önkormányzati területen történő elvégzése az önkormányzat feladata 
legyen, közmunka program keretében. A város teljes körű rendben tartása, gondozása, a 
közmunkások elosztása is fontos feladat. 
- Civil szervezetek éves támogatását duplájára növeljük. A szervezetenkénti elbírálást a 
Képviselő-testület fogja eldönteni a továbbiakban is. Így lehetőséget adunk közérzetük 
javítására, valamint teljesítményük, céljaik növelésére.  
- Gyermekek szervezett sportolási és kulturális lehetőségét minél szélesebb körben tegyük 
lehetővé – úszás, színjátszó kör, stb. Várjuk az elképzeléseket, lehetőségeket! 
- A járás- megye, valamint a kormány által meghirdetett minél több pályázaton 
eredményesen szerepeljünk és tudjuk a várost fejleszteni, valamint munkahelyeket 
teremteni. A lehetőségeket kihasználva szeretnénk megvalósítani idősek nappali otthonát, 
bölcsődét, az erre legalkalmasabb ingatlanunkban, egyeztetve városunkban lévő 
szakemberek beavatásával. Önkormányzati szociális bérlakások kialakítása. A meglévő 
sportcsarnok teljes felújítása. Rendezvényházat, hadtörténeti múzeumot a laktanyában, 
szabadtéri szabadidő parkot a volt honvédségi sportpálya területén. 
- Fontos városunk számára a jelen tervezési szakaszban a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program megyei keretéből finanszírozásra kerülő járási projektcsomagok és 
gazdaságfejlesztési csomag projektlistáinak pontosítása, valamint ezek megvalósítása minél 
előbb. Ebből legfontosabbnak a járási hivatal vezetőjével karöltve a hivatal teljes felújítása. A 
hivatal udvarában parkolóhelyek kialakítása. Figyelmükbe ajánlom a Megyei Fejlesztési 
Koncepcióba bekerült Semmelweis Egyetem Tudásközpont kialakítását, melyhez Rétság 
városa a laktanya területén tud ingatlant biztosítani. Ezek minél előbbi megvalósítása 
érdekében minden lehetőséget meg kell ragadni. Jelenleg 800 millió Ft összegről beszélünk.  
 
- Nagyon fontos számomra Rétság város lakóterületének bővítése (városrész bővítés), értem 
alatta a közigazgatásilag Rétsághoz tartozó 32 ha-s területnek a megszerzését, a városrész 
közművesítése, lakóövezetté alakítása. Meg kell valósítani a MOL kútnál a buszmegálló 
kialakítását, valamint lámpás kereszteződés, gyalogátkelő létrehozását. 
- Művelődési Központ 100 %-ban, azaz teljes tulajdonban való vétele. Ennek fejében a Bem 
utca, Csipke köz, Liget köz közműveinek szükség szerinti felújítását kell átvállaljuk, lehetőleg 
pályázati forrásból, DMRV-vel közösen. A Bem utca előtt lámpa felszerelése indokolt.  
- Rétság város tulajdonában lévő ingatlanok külső hőszigetelése, korszerű energiatakarékos 
rendszerek alkalmazása, szükség szerinti sorrendben.  
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- Napközis konyha minél szélesebb körű szolgáltatását szorgalmazom, akár fejlesztések 
árán is. Technikai, személyi feltételek biztosításával. Gondolok itt a városi rendezvények 
teljes körű kiszolgálására, esetleg étel kiszállításra.  
- Történelmi Egyházakkal szoros kapcsolattartás, lehetőség szerint pályázatuk 
megnyeréséhez való támogatás, valamint anyagi támogatás biztosítása. Igény szerinti 
segítségnyújtás.  
- A Művelődési ház minél szélesebb körű szolgáltatás kialakítása, a város lakóinak 
igényéhez, anyagi lehetőségeink figyelembevételével.  
 
Amennyiben a programommal kapcsolatban kérdés, észrevétel merül fel, szívesen 
válaszolok. Köszönöm. 
 

4./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: A Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 5 éves 
ciklusra szól. Elnöknek javasolom Varga Dávid Géza, tagoknak Jávorka János, valamint 
Kotroczó Balázs képviselő urakat. Amennyiben más javaslat van, kérem jelezzék. 
 
Szavazásra teszem fel a Szavazatszámláló Bizottság tagjaira, elnökére tett javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
7 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 
162/2014. (X.27.) számú KT határozata 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság 
megválasztásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az önkormányzat Szervezeti és 
Működési szabályzatáról szóló 15/2013. (IX.09.) 
önkormányzati rendelet 37. §. (3) bekezdése 
alapján, a Képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára Szavazatszámláló Bizottságot hoz 
létre, melynek elnöke Varga Dávid Géza képviselő, 
tagjai Jávorka János és Kotroczó Balázs képviselők. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : ---- 
 
 
 

5./ Alpolgármester megválasztása, eskütétele 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 
 
Mezőfi Zoltán képviselő: Köszönöm a megtisztelő felkérést. Betartottuk az eddigi úgymond 
hagyományt, a legtöbb szavazatot kapott képviselő kapja az alpolgármesteri tisztségre a 
javaslatot. Az elmúlt két hétben nagyon sokat gondolkodtam ezen a dolgon. El kell mondjam, 
többen meg is támadtak ez ügyben, hogy nem kell ennek a kis városnak főállású 
alpolgármester. Nincsen meg a hagyománya Rétságon, hogy főállású alpolgármester 
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dolgozzon. Nem gazdag ez a város annyira. A közvéleményt nem akarom megosztani ezzel, 
éppen ezért azt kérem, hogy társadalmi megbízatású alpolgármesterségemet támogassa a 
Képviselő-testület. Gratulálok a polgármester úrnak, valamint a képviselő társaimnak a 
megválasztásukhoz. Biztos vagyok abban, hogy aki ennél az asztalnál ül, mindenki arra fog 
törekedni, hogy együtt dolgozzon a város fejlődése érdekében, jó munkát kívánok 
mindenkinek. 
Érintettségemet kell bejelentenem, szavaztassa meg polgármester úr, hogy kizárnak-e a 
szavazásból. Köszönöm. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Odáig igaz, hogy a legtöbb szavazattal rendelkező 
képviselőt választottuk eddig is alpolgármesternek. Úgy döntöttem magamtól, esküszöm 
senki tanácsot ebben nem adott, hogy a város közel két polgármestert akart. Anyagi 
vonzatra kitérve, a főállású alpolgármester éves viszonylatban 2 millió forintba kerülne, ez 
nem tétel. Ha azt számolom, hogy a kettőnk által elvégzett munka, amire képesek vagyunk, 
ahhoz, hogy az ismertetett programom, ami sok nagy feladatot tartalmaz, szükség van 
főállású alpolgármesterre. Én milliárdos dolgokra gondolok, és azért, hogy ez rugalmasan 
menjen, ezért mertem ezt a gesztust felajánlani. Egyébként a társadalmi 
alpolgármesterségnek is van költsége. Azért ajánlottam fel a főállású alpolgármesterséget, 
mert Te 12 évi polgármesterség után jogosult vagy arra, és nekem talán jogom is van, és 
kötelességem is emberségesen kezelni ezt a kérdést. Nem becsülhetem alá azoknak az 
akaratát, akik Téged akartak. Ezek után úgy döntesz, ahogy akarsz, és a testület is úgy fog 
dönteni, ahogy akar. Kénytelen voltam elmondani, hogy a város előmeneteléhez ez nagyon 
fontos dolog. Sok feladat lesz, pályázatok követése, 1 Ft-ra is ugrani kell a városnak. Te is 
tudod, hogy a városi munkákkal igazából nem tudtál foglalkozni, mert nem volt rá időd, bele 
voltál bújva a papírokba.  A város összlakosságának így tudnánk eleget tenni. Lehet ezt 
félremagyarázni, de én ezt így gondoltam el.  
 
Mezőfi Zoltán képviselő: Köszönöm polgármester úr megtisztelő felkérését. A törvény 
megengedi, hogy cikluson belül titulusokon lehessen változtatni, csak szavazás kérdése. 
Még egyszer kérem, hogy társadalmi megbízatású alpolgármestert szavaztasson meg 
polgármester úr.  
 
Dr. Katona Ernő képviselő: Sajnálom, hogy kialakult ez a vita. Az elképzelés általam is 
támogatható amit a polgármester úr elővezetett. Ahhoz hogy a nagy közösből minél többet el 
tudjunk hozni. szükséges főállású alpolgármester megválasztása. Jogos igény a főállású 
alpolgármester alkalmazása, hogy menjen az adminisztráció. Mindenre reagálni kell, sok 
feladat van. Sokkal több pénzt tudunk így hozni, mint amennyibe a főállású 
alpolgármesterség kerül. Napi munkára van szükség. A feladat, a lehető legjobbat kihozni a 
dolgokból, ez a kötelességünk. Indítványom, hogy az alpolgármester legyen főállású. Kár, 
hogy ez a vita kialakult.  
 
Mezőfi Zoltán képviselő: Konkrét kérésem van a polgármester úr felé. Nem szeretnék 
főállású alpolgármester lenni. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarok dolgozni. Két hetem volt 
rá, hogy gondolkozzak rajta. Itt vita nincs, vita nem alakult ki. Nekem ez a kérésem. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Vita nincs benne, de három napon keresztül ezt beszéltük át 
Zoli, mi történt? Úgy keltünk fel az asztaltól, hogy Feri bácsi köszönöm ezt a gesztust. Mi 
történt? Én javasolom a főállást.  
 
Mezőfi Zoltán képviselő: Nem történt semmi. Kérem a döntést, szavazhatok-e vagy sem? 
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Véleményem szerint képviselő úr szavazhat. Most a szavazás arról 
történik, hogy főállású alpolgármester, vagy társadalmi megbízatású legyen. 
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Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki főállású alpolgármester 
megválasztásával ért egyet.  
 

Megállapítom, hogy 3 igen, 4 nem szavazattal a Képviselő-
testület nem főállású alpolgármestert kíván választani.  

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Javasolom Mezőfi Zoltán képviselő megválasztását  
alpolgármesternek.  
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Mezőfi képviselő úr kéred-e zárt ülés elrendelését? 
 
Mezőfi Zoltán képviselő: Köszönöm nem kérem. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester : A titkos szavazás idejére 10 perc szünetet rendelek el. 
 
Titkos szavazás lebonyolítása után ( a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv 
csatolva) 
 
Varga Dávid Géza SZSZB elnöke: Ismertetem a titkos szavazás eredményét. Az urnát 
üresen találtuk, majd lezártuk, és ismertettük a szavazás menetét. A szavazás után az urnát 
felbontottuk, és abban 7 db szavazólapot találtunk, az alábbiak szerint. Érvényes szavazatok 
száma 7 db, érvénytelen szavazat nem volt. Az érvényes szavazatok eredménye, 6 igen, és 
1 nem szavazat. A szavazás eredményes, Mezőfi Zoltán képviselőt javasolja a Képviselő-
testület az alpolgármesteri tisztség betöltésére. A szavazás törvényes, és eredményes volt. 
Köszönöm. 
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Kiegészítő javaslatom lenne. A „B” határozati javaslat 
tartalmazza, hogy az alpolgármester megbízatásának módját a későbbiekben 
felülvizsgálhatja a Képviselő-testület. A véleményem, hogy ezt ki lehet hagyni, hisz törvény is 
biztosítja ezt a jogot. Viszont nincs határidő, és felelős megnevezve. Javasolom a határidő: 
azonnal, felelős: dr. Varga Tibor jegyző.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
meghozta alábbi határozatát. 
 
163/2014. (X.27.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással a 
Képviselő-testület megbízatásának időtartamára Mezőfi 
Zoltán képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztotta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős : dr. Varga Tibor jegyző 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Felkérem Mezőfi Zoltán urat, tegye le az alpolgármesteri 
esküt.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester az esküt letette.    
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: A másik észrevételem, egy kiegészítő határozati javaslat, 
amire úgy tűnik az előterjesztő nem gondolt. Ugyanis Mezőfi Zoltán volt polgármesternek, 
mivel társadalmi megbízatású alpolgármester lett, végkielégítés jár a törvény szerint.  Ez 
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három havi illetményének megfelelő összeg. A törvény szerint az új Képviselő-testület 
további három havi illetménynek megfelelő juttatást adhat. Tekintettel arra, hogy Mezőfi 
Zoltán a három cikluson át töltötte be a polgármesteri posztot, és ez alatt a 12 év alatt 
jutalmat nem kapott, javasolom, hogy a Képviselő-testület a további három havi illetményt 
biztosítsa Mezőfi Zoltánnak. A költségvetésben a tartalék tételen a járulékkal növelt három 
havi illetmény fedezete tervezve van, benne van a költségvetésben. A módosításkor csak át 
kell vezetni, hogy a pénzügy tudja számfejteni ezt az illetményt. A testületnek csak a plusz 3 
havi illetményről kell döntenie. A járulékkal növelt összeget az általános tartalékból kell majd 
átvezetni. Készítettem egy határozati javaslatot, amit ismertetek.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Jegyző úrral egyeztetve mi ezt a következő ülésen szerettük 
volna elővezetni. Magam is ezt akartam javasolni, idő rövidsége miatt maradt ez el. 
Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Szeretném érintettségemet bejelenteni. Kérem szavaztassa 
meg a polgármester úr, kizárnak-e a szavazásból. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki az alpolgármester kizárását javasolja 
az Őt érintő szavazásból. Megállapítom, hogy 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással az 
alpolgármester a szavazásból nem került kizárásra.   
 
Kérem szavazzon, aki Szájbely dr. úr által ismertetett határozati javaslattal egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
164/2014. (X.27.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta Mezőfi Zoltán volt polgármester 
végkielégítéséről szóló szóbeli előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Mezőfi Zoltán volt polgármester 
részére – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 2.§. (5) 
bekezdése alapján – a törvény által előírt kötelező 
három havi juttatáson felül, további három havi 
illetményének megfelelő összegű végkielégítést állapít 
meg. A havi bruttó 483.100 Ft-os illetmény alapján a 
három havi többlet végkielégítés bruttó összege 
1.449.300 Ft. 
A három havi többlet végkielégítés járulékkal növelt 
1.840.611 Ft összegének fedezetét a Képviselő-testület 
a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére 
biztosítja.  
 
A 2014. évi költségvetés soron következő 
módosításakor a 3 havi többlet végkielégítés 
előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítani 
kell. A kötelező 3 havi végkielégítés járulékkal növelt 
összegének fedezetét a 2014. évi költségvetésben erre 
a célra megtervezett – 841112 önkormányzati 
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jogalkotás szakfeladat 5911 tartalék- előirányzat 
átcsoportosításával kell biztosítani. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kötelező 
három havi végkielégítésen felül megállapított 3 havi 
végkielégítés számfejtésére és kifizetésére is 
intézkedjen. 
 
Határidő: - a kifizetésre 2014. október 31. 

- a költségvetésen való átvezetésre szöveg  
szerint 

                                                          Felelős : dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

6./ Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
  Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Törvény által megszabott illetményről van szó. Az 
előterjesztéshez kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a 
határozati javaslattal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
165/2014. (X.27.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapításáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Hegedűs Ferenc polgármester havi 
illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 
71.§-a alapján 448.700 Ft-ban, költségtérítését 67.300 
Ft-ban állapítja meg. 
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága felé 
– a megválasztást követő 3 napon belül – intézkedni 
kell. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős : dr. Varga Tibor jegyző 

 
 

7./ Alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
     Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 

Dr. Varga Tibor jegyző: Az előterjesztés a főállású alpolgármesteri illetményről szól. A 
továbbiakban tiszteletdíjról beszélünk. Egyetlen költségvetési korlátja az lehet, ha az 
veszélyezteti a költségvetést. Erről Rétság város esetében természetesen nincs szó. 
157.100 Ft a bruttó minimum összeg, 202.000 Ft a maximum tiszteletdíj összege. A 
költségtérítés 15 %lehet.  
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Dr. Szájbely Ernő képviselő: Annyit javítanék, hogy a  törvény úgy rendelkezik, hogy az 
alpolgármester esetében tól ig határ van,  a képviselők esetében nincs felső plafon, ezt csak 
az önkormányzat gazdasági helyzete korlátozhatja. A társadalmi megbízatású 
alpolgármester esetében 157.100 Ft-tól 202.000 Ft-ig, – a társadalmi megbízatású 
polgármester tiszteletdíjának  70, illetve 90 % a közötti összegben -  a Képviselő-testület 
állapítja meg. Én javasolom a 202 eFt tiszteletdíj, és 30.300 Ft költségtérítés megállapítását.  
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Szeretném jelezni érintettségemet. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki nem támogatja Mezőfi Zoltán 
kizárását a szavazásból. Megállapítom, hogy 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a Képviselő-
testület Mezőfi Zoltán alpolgármester kizárását nem javasolja.  
 
Kérem szavazzon, aki egyetért dr. Szájbely Ernő képviselő úr javaslatával.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
166/2014. (X.27.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az alpolgármester tiszteletdíjának,  
költségtérítésének megállapításáról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Mezőfi Zoltán alpolgármester havi 
tiszteletdíját Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 
80.§-a alapján 202.000 Ft-ban, költségtérítését 30.300 
Ft-ban állapítja meg. 
 
A tiszteletdíj számfejtése érdekében a Magyar 
Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgatósága felé 
– a megválasztást követő 3 napon belül – intézkedni 
kell.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős : dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
 

8./ Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
taggyűlésébe történő önkormányzati képviselő delegálásáról 

      Előterjesztő: Jávorka János képviselő 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: A magam nevében Szájbely dr. urat javasolom, szakmailag 
megfelel a feladatra. Más javaslat? 

 
Jávorka János képviselő: Ismertetem és csatolom írásbeli előterjesztésemet, valamint a 
határozati javaslatot a jegyzőkönyvhöz.                                     
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A Rétság kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
legfőbb irányító szerve a tulajdonosok taggyűlése. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Kft. taggyűlésébe a 15/2011. (I.21.) számú határozatával Majnik László képviselő 
urat delegálta. 
A 2014. október 12-én megtartott önkormányzati választás eredménye alapján Majnik László 
nem szerzett képviselői mandátumot, így szükségessé vált helyette más képviselőt delegálni 
a Kft. taggyűlésébe. 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés e) pontja alapján adjon megbízást Dr. Szájbely Ernő 
képviselő úrnak, hogy a Kft. taggyűlésében Rétság Város Önkormányzatát képviselje. 
Véleményem szerint nevezett képviselő kellő egészségügyi és pénzügyi ismeretekkel, 
valamint kellő gyakorlattal rendelkezik ahhoz, hogy ezt a megbízást megfelelő módon el 
tudja látni. 
 
Határozati javaslat: 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság taggyűlésébe önkormányzati képviselő delegálásáról szóló előterjesztést. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 32.§ (2) bekezdés e) pontja alapján 2014. november 1-től a Rétság 
kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlésében 
Rétság Város Önkormányzatának képviseletével Dr. Szájbely Ernő képviselőt bízza meg, 
egyúttal az Önkormányzatot eddig képviselő Majnik László ezen megbízását a fenti 
időponttól visszavonja. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a változások bejegyzéséhez szükséges jogi lépéseket tegye meg, és 
a jelen határozatról a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa. 
 
Határidő:  2014. október 31. 
Felelős:     Dr. Varga Tibor jegyző 

 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Bölcs javaslat polgármester úr. Erről beszélgettünk már, ide 
inkább pénzügyi véna kell, nem annyira orvosi. Tökéletes lesz erre a feladatra a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság eddigi elnöke. Neki köszönhetjük azt, hogy a járóbeteg 
központhoz 2 Ft-ot sem kell hozzátennie az önkormányzatnak. Ez óriási dolog. Köszönöm 
szépen.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, aki egyetért a javaslattal, a delegált személyével, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
167/2014. (X.27.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő 
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság taggyűlésébe történő 
önkormányzat képviselő delegálásáról szóló 
előterjesztést.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 32.§. (2) bekezdés e) pontja alapján 2014. 
november 1-től a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő 
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Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 
taggyűlésében Rétság Város Önkormányzatának 
képviseletével dr. Szájbely Ernő képviselőt bízza meg, 
egyúttal az Önkormányzatot eddig képviselő Majnik 
László ezen megbízását a fenti időponttól visszavonja. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a változások bejegyzéséhez 
szükséges jogi lépéseket tegye meg, és a jelen 
határozatról a Kft. ügyvezető igazgatóját tájékoztassa. 
 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős : dr. Varga Tibor jegyző 
 

9./ Képviselő-testület bizottságainak megválasztása, Szervezeti és 
Működési Szabályzat felülvizsgálatának szükségessége 

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Azt javasoltam jegyző úrnak, és a jegyző általános 
helyettesének, hogy az SZMSZ felülvizsgálattal kapcsolatban azt fogalmazzuk meg, ami a 
testület megalakulásához most szükséges. Észrevétel, javaslat van-e? 
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: Ezzel az előterjesztéssel nem értek egyet. Kérem jegyző urat, 
írásban benyújtott hozzászólásomat szíveskedjen a testületi jegyzőkönyvhöz csatolni, a 
15/2013. (IX.09.) számú önk. rendelet 10.§. (3) bekezdés d) pontja alapján. Köszönöm. 
 
(Hozzászólás csatolva a jegyzőkönyvhöz) 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Az ülés előtt pár perccel a HVB elnöke még azt javasolta, 
ne tartsuk meg a mai ülést. Nem tehetek arról, hogy eddig jutott ez a dolog, nem tehetek 
arról, hogy az ítélőtábla nem döntött még a választással kapcsolatos beadvánnyal 
kapcsolatban. Rétságon ilyen helyzet még nem alakult ki. Külső személy tehet erről a 
helyzetről, nem én, és nem a Képviselő-testület. Nem tudom, miben vétettem. A teljes 
törvényességre törekszem, egyeztetek minden törvénytudó, nálunk okosabb személlyel, 
mielőtt bármiben is döntenék. Azt mondták, ma azt kell tárgyalni, amit nagyon muszáj. Nem 
érzem magamat, és jegyző urat sem felelősnek. Tisztességgel, jogkövetően jártam el a 
testület megalakulásának érdekében. A tv. előírja, hogy ma 24 óráig meg kell alakulnia a 
testületnek. Holnap lesz döntés, lehet, hogy azt mondják, új választást kell kiírni. Nem tudom 
Szájbely dr. miért mondja ilyen megalázóan ezt nekem, mindent megteszek, hogy 
törvénytisztelően járjon el ez a testület. Azt kérem, ne keressük a kákán a csomót, hanem 
előre haladjunk. Köszönöm szépen.   
 
Dr. Szájbely Ernő képviselő: „Kákán csomókeresés”. Arról van szó, hogy van egy érvényes 
rendeletünk, ami jelen esetben nem lett betartva. Az, hogy valaki megtámadta a választás 
eredményét, úgy gondolom, hogy ne cseréljük fel az okot és okozatot. Te is jól tudod, miért 
lett ez a megtámadás, és miért van most bíróság előtt. Nem kellett volna kiadni azt a 
bizonyos  „Rétsági Hazug Szó” című kiadványt, nem fajult volna idáig a dolog. Itt az ok és az 
okozat fel lett cserélve. A két hét alatt lett volna idő és mód az egyeztetésre. Réges régen 
lehetett volna egy kikristályosodott álláspont e kérdésben. Ennek semmi köze ahhoz, hogy 
közben megtámadták a választás eredményét. Az egyeztetés elmaradt. Ez eddig soha nem 
fordult elő, több, mint húsz éve. A választás után minden polgármester már a második, 
harmadik napon összehívta a Képviselő-testületet egyeztetésre.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Valamikor én is indultam polgármesternek, nem sikerült, és 
nem csináltam fellebbezést. Ilyen helyzetet még nem teremtett senki. Négy évvel ezelőtt 
teljes valótlan, ocsmány dolog jött ki, és azt sem fellebbezte meg senki, amit minden lakás 
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ablakába beszórtak. Azért fordult meg a választás, mert egy olyan ocsmány dolgot szórtak 
be, mai napig nem mondom meg kik és hogy, mert nem vállalta fel a nevét. Én az „Igaz Szó” 
tartalmát felvállaltam, úgy ahogy Szájbely dr. a Hangadó esetében. Szeretném jegyző urat 
felkérni, válaszoljon meg.  
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Én tényleg egy ünnepi alakuló ülésre készültem, és nem erre. 
Nagyon szomorú vagyok, hogy el kezdődnek valamiféle pártcsatározások. Doktor úr azt kell 
mondjam, nincs igazad. Az új SZMSZ felülvizsgálata elkészült, az új önkormányzati törvény 
felülír mindent. Nem akarok jogászkodni, a jogászkodást szeretem a legkevésbé a jegyzői 
munkában. Úgy gondolom, hogy a Képviselő-testületnek kell irányítania a várost, és nem a 
jegyzőnek, vagy jogásznak.  Az SZMSZ sok ponton törvénysértő, szabálytalan volt. Többek 
között abban is, hogy a bizottságok létszámát nem írja elő, holott azt a törvény kötelezően 
előírja. Még számos ilyen dolgot tudnék kiemelni. Az új önkormányzati törvény felülírta ezt az 
SZMSZ szabályt, amit idézett Szájbely dr. úr. Alapszabály, a megalakuláskor, vagy az azt 
követő ülésen dönt a testület. Ezt a helyi SZMSZ nem tudja felülírni. Alternatíva, de nem 
írhatja felül. Jogszabályt nem sértettünk. A megalakulással kapcsolatban sajnos jogi 
aggályaink voltak, még az átadás-átvételnél is arról beszéltünk, hogy hétfőn meg lehet-e 
tartani az alakuló ülést, ma is bizonytalanságban ülünk itt, hogy ez csak egy beszélgetés, 
vagy valóban egy alakuló ülés. Egyetértek azzal, hogy október 31-én rendkívüli ülést hívjon 
össze polgármester úr, ezen kerüljön sor a bizottságok megválasztására. Addigra az 
ítélőtábla döntése is nyilvánvalóvá válik. Az SZMSZ-t is kioszthatjuk, akár holnap, de annak 
áttanulmányozására azért idő kell.  
 
Mezőfi Zoltán képviselő: Fontos hozzászólások hangzottak el. A polgármester úr figyelmébe 
ajánlanám, hogy igaz, hogy az ítélőtábla nem döntött még, de határozatképesen itt van a 
testület. Ez fontos üzenet polgármester úr. Igenis van vezetője a településnek, és Képviselő-
testülete is. Semmi akadálya, hogy nekiálljunk közösen dolgozni.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van alpolgármesterünk, nincs miről beszélni, nem tudom 
Zoli ezt miért mondtad nekem. Törvénytelen dolgot nem teszek. A bizottságra tett javaslatom 
péntekig el fog készülni. Az SZMSZ-t a holnapi nap folyamán mindenkinek kiküldjük.  
 
Kérem, aki elfogadja az előterjesztést, szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 
igen, 4 nem szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
168/2014. (X.27.) sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Képviselő-testület bizottságainak megválasztása, 
Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának 
szükségessége című napirendi ponttal kapcsolatos 
előterjesztést nem fogadta el.  

 
 
Kérem, aki egyetért, hogy 31-én pénteken, 18 órai kezdettel soron kívüli ülés legyen, most 
szavazzon. 
 

Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a soron 
kívüli ülés 2014. október 31. 18,00 órai időpontját a 
Képviselő-testület elfogadta.  
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10./ Tájékoztató vagyon nyilatkozattételi kötelezettségről, 
összeférhetetlenségi nyilatkozatról és a méltatlanságról (szóbeli 
előterjesztés, segédletek kiadásra kerültek) 
Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 
 

Dr. Varga Tibor jegyző: Megtartom szóbeli tájékoztatásomat a vagyon nyilatkozattételi 
kötelezettségről, összeférhetetlenségi nyilatkozatról és a méltatlanságról. Komolyan kell 
venni a kötelezettségeket. (vagyonnyilatkozatok kiosztásra kerültek).  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Több napirendünk nincsen. Szót szeretnék adni Dudás 
György Járáshivatal vezető úrnak. 
 
Dudás György Járáshivatal vezető: Polgármester úr köszönöm a szót. A Járáshivatal 
dolgozói és a magam nevében gratulálok polgármester úr, alpolgármester úr és Képviselő-
testület megválasztott tagjainak. Az 5 éves munkához a jó Isten áldását kérem. A kialakult jó 
kapcsolatokat igyekszem tartani a járás valamennyi polgármesterével, Képviselő-testülettel. 
A korrekt kapcsolat folytatása alapvető érdekünk, közös célok kötnek össze bennünket. A 
fejlesztések, a lakosság jó színvonalú kiszolgálása, a közjó szolgálata a küldetésünk. 
Kívánok mindenkinek jó egészséget, sok sikert a munkájához. Köszönöm szépen.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm. Én is arra kérek mindenkit, hogy alázattal 
szolgáljuk a várost. Én biztos, hogy nem fogom a konfliktusokat keresni, felejtsük el a múltat. 
Én nem haragszom senkire. A Képviselő-testülettel szeretnék jó munkakapcsolatot 
kialakítani. 
 
Dr. Katona Ernő képviselő: Hajrá Rétság! 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 20,00 
órakor bezárom. 
 
 
 
 

Kmft.  
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                      dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
dr. Szájbely Ernő                                                                                     Jávorka János 
       jkv.hit.                                                                                                      jkv.hit. 
 
 
Képviselői hozzászólás a 9./ napirendhez 
 

 
Képviselő-testület bizottságainak megválasztása, Szervezeti és Működési 
Szabályzat felülvizsgálatának szükségessége 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Ez az előterjesztés egyszerűen felháborító. Azt írja Hegedűs Ferenc polgármester úr, hogy „ 
A bizottságokról, bizottsági tagokról egyeztetni- idő hiányában- még nem állt módomban.” 
Több mint húsz éve vagyok képviselő, de ilyen 1990. óta még soha nem fordult elő. 
Egyszerűen nem létezik, hogy két hét alatt ne lett volna ideje polgármester úrnak leülni és 
egyeztetni a megválasztott 6 képviselővel, hiszen ezt az egyeztetést 1 óra alatt le lehet 
bonyolítani. Nagyon szomorú, hogy erre még kísérlet sem történt a polgármester úr részéről. 
Itt szeretném hangsúlyozni, hogy az egyeztetés lefolytatását nem teszi kötelezővé sem az 
idevonatkozó törvény, sem a helyi hatályos rendeletünk. Ugyanakkor a helyi rendeletünk, a 
hatályban levő SZMSZ kötelezővé teszi az alakuló ülésen történő döntést a 
bizottságok létrehozásáról, mint azt az előterjesztés is tartalmazza. 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43.§-a illetve az 
57.§-a valóban kimondja, hogy a képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésén a 
polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó 
és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizottságait. Ezek a §-ok tehát 
egyfajta alternatívát tartalmaznak.  
Ugyanakkor a jelenleg hatályban levő 15/2013. (IX.09.) számú önkormányzati rendeletünk 
48.§ (2) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a képviselő-testület a bizottságok 
létszámáról, elnökéről és személyi összetételéről a megalakulásakor dönt. Itt tehát 
nincs alternatíva, ez a rendeleti előírás kötelezi a polgármestert, hogy erről konkrét 
előterjesztést nyújtson be, hiszen a törvény szerint ezt csak a polgármester teheti meg. 
Ezt a rendeleti előírást a polgármester úr nem tartotta be. 
Ez a magatartás azon túl, hogy megszegi a helyi érvényben levő rendeletünket, nagyon 
felelőtlen is, hiszen például amíg nincsenek bizottságok, gyakorlatilag leáll, megbénul az 
önkormányzati munka. Amíg nincsenek bizottságok, leáll például a segélyezés. Kérdezem 
én, hogyan fogják ezt az érintettek fogadni? Hogyan lehet ezeknek az embereknek majd 
megmagyarázni, hogy két teljes hétig a megválasztott polgármesternek nem volt ideje egy 
órás egyeztetésre? De túl ezen, nem lehet semmilyen ügyben jogszerűen előterjesztést 
benyújtani, nem lehet dönteni fontos ügyekben, gyakorlatilag nem működik az 
önkormányzat, állnak a különböző ügyek. Ez bizony nem csak a rendeletünk megszegése, 
hanem nagyfokú felelőtlenség is.  
Mindezek miatt kérem polgármester urat, hogy az SZMSZ általa is idézett előírásának 
megfelelően,  terjessze elő most a konkrét javaslatát a bizottságok létrehozásáról, 
létszámáról, elnökéről és személyi összetételéről. Ezt egyébként megteheti előzetes 
egyeztetés nélkül is, és ebben az esetben nem szegi meg a helyi érvényes 
rendeletünket, és nem hozza lehetetlen helyzetbe az önkormányzatot sem, ami gondolom, 
sőt remélem nem is célja. 
Amennyiben erre a polgármester úr most nem hajlandó, akkor indítványozom, hogy 
legkésőbb október 31-re hívjon össze rendkívüli testületi ülést a Képviselő-testület 
bizottságainak megválasztásáról. 
Kérem továbbá a tisztelt jegyző urat, hogy a 15/2013. (IX.09.) számú önkormányzati rendelet 
10.§ (3) bekezdés d) pontja alapján jelen, írásban is benyújtott hozzászólásomat a mai 
testületi ülés jegyzőkönyvéhez csatolni szíveskedjenek. 
 
Rétság, 2014. október 27.                                                                                        
                                                                                         Dr. Szájbely Ernő 
                                                                                               képviselő 
 
 
 
 
 
 


