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                                                                      26. számú 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
Készült: 2019. október 30. napján 18.00 órai kezdettel Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint, valamint 17 fő rétsági lakos 
 
Tárgy:  Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 30-i alakuló ülése 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt 
vendégeink, tisztelt rétsági választópolgárok, kedves barátaim! Szeretettel gratulálok a választásokon 
nyertes önkormányzati képviselőknek, akik mandátumot nyertek. Jó munkát, jó egészséget és jó 
együttműködést kívánok valamennyiünknek! Nagy szeretettel és tisztelettel köszönöm a rétsági 
választópolgároknak, hogy túléltük ezt a választást. Megköszönöm a Helyi Választási Iroda 
dolgozóinak a munkáját, a Szavazatszámláló Bizottságok munkáját, a Hegyi Választási Bizottság 
munkáját. Megkülönböztetett tisztelettel köszönöm a Helyi Választási Bizottság elnökének a 
munkáját. Itt szeretnék neki boldog születésnapot kívánni! 
 
Megállapítom, hogy 7 jelenlév ő taggal határozatképesek  vagyunk.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Bakó Mónika és Jávorka János képviselő társaimat. Kérem, 
szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv  
hitelesít őket .  
Kérem, szavazzon, aki a napirend elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a 
következő sorrendben tárgyalja azt:  
 
 
 

1) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékozta tója a választás eredményér ől 
 

2) Önkormányzati képvisel ők eskütétele             
 

3) Polgármester eskütétele 
Előterjesztő: Dr, Varga Tibor jegyző 
 

4) Polgármesteri program ismertetése 
 

5) Polgármester illetményének és költségtérítésének  megállapítása 
Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 

 
6) Tájékoztató vagyonnyilatkozattételi kötelezettsé gről, összeférhetetlenségi 

nyilatkozatról  
és a méltatlanságról 
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Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
1.) A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékozt atója a választás eredményér ől 

 
 
 
 
Kapecska Ferencné HVB elnök: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégek! Szeretettel 
köszöntöm az alakuló ülésen megjelent képviselőket, polgármester urat és a rétsági választókat. A 
Helyi Választási Bizottság nevében szeretnék tájékoztatást adni a választás eredményéről és 
mikéntjéről. 
  
Az október 13-i önkormányzati képviselő és polgármester választáson Rétság városban a 2271 
választójogosult 60,33 %-a, 1370 fő vett részt. A részvételi arány jelentősen meghaladta a 48,58 %-
os országos átlagot, illetve 1,13 %-kal magasabb volt a 2014. évi 59,2 %-os részvételi aránytól.  
 
A polgármester választáson 2 jelölt indult. A két szavazókör urnáiban a választóként megjelenek 
számától eggyel kevesebb, 1.369 szavazólap volt, melyből 26 db volt érvénytelen. 
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2000. évi L. törvény 12. § (2) 
bekezdése alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.  
A polgármester jelöltek közül a legtöbb szavazatot Mezőfi Zoltán független jelölt kapta, akit 722 
szavazattal, az érvényes szavazatok 53,76 %-ával a város polgármesterének megválasztottak.  
A polgármester választás érvényes és eredményes volt. A választás eredményét megállapító HVB 
határozat ellen jogorvoslatot nem nyújtottak be, így az október 16-án jogerőre emelkedett.   
 
Önkormányzati egyéni listás képviselő választáson 22 jelölt volt. 17 jelölt függetlenként, 5 jelölt 
FIDESZ, KDNP és 1 jelölt a Jobbik támogatásával indult. Az urnákban a választóként megjelentek 
számától egyel kevesebb, 1369 szavazólap volt, melyből 10 db érvénytelen. Az 1.359 érvényes 
szavazólapon összesen 7.575 szavazat volt, az egy szavazólapra jutó szavazatok száma 5,6, tehát 
a választáson megjelentek közül többen nem hat, hanem attól kevesebb képviselőre szavaztak.   
Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2000. évi L. törvény 13. § (1) 
bekezdése alapján az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható 
képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. 
A választáson érvényesen szavazók: 
Bakó Mónika FIDESZ, KDNP képviselőjelöltet 692, 
Jávorka János független képviselőjelöltet 651, 
Hegedűs Ferenc FIDESZ, KDNP jelöltet 633, 
Varga Dávid Géza FIDESZ- KDNP jelöltet 556, 
Bencsok Péter FIDESZ- KDNP jelöltet 522, 
Dr. Szájbely Ernő független jelöltet 504   szavazattal önkormányzati képviselőnek megválasztották. 
Az egyéni listás képviselő választás eredményét megállapító HVB határozat ellen fellebbezést nem 
nyújtottak be, így az október 17-én jogerőre emelkedett.   
 
Polgármester úrnak és az önkormányzati képviselőknek a magam és Helyi Választási Bizottság 
nevében is gratulálok és eredményes munkát kívánok.   Kérem, hogy a választói akaratot 
tiszteletben tartva, egymással is együttműködve, a város fejlődése érdekében, a rétsági lakosok 
érdekeit szem előtt tartva végezzék felelősségteljes munkájukat.   
Köszönöm! 
  
 

2.) Önkormányzati képvisel ők eskütétele             
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Kapecska Ferencné HVB elnök: Felkérem a képviselőket, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 28. § (2) bekezdésében előírt esküt a 
képviselő-testület előtt tegyék le. 
 

„Én,…………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; képvisel ői 
tisztségemből eredő feladataimat  Rétság város  fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Kérem, hogy az esküokmányokat írják alá! 
 
 

3.) Polgármester eskütétele 
      Előterjesztő: Dr, Varga Tibor jegyző 
 

 
Kapecska Ferencné HVB elnök: Felkérem a polgármester urat, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 63. §-ában   előírt esküt a Képviselő-testület 
előtt 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!” 
 
 

4.) Polgármesteri program ismertetése  
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Nagy megtiszteltetés számomra a polgármesteri program rövid 
ismertetése.  
Együtt megéltük a kampányidőszakot. Mögöttünk egy választás, előttünk a munka. 
Vannak tanúságok! Számomra az egyik legfontosabb tanúság, mindvégig úszott velünk a 
„fiatalítás”, szerintem erről mindenki hallott. Ezzel lesz házi feladatunk. Itt hangsúlyozom, hogy a 
képviselőség nem életkor függő.  
Szeretettel köszöntöm Bakó Mónika képviselő társamat, örülök, hogy 9 év után újra van női 
képviselő társunk. A nők empátiája, beleérző képessége más, erre számítok a munkában. Teljesen 
másképp tudnak ráérezni bizonyos problémákra, feladatokra. Jelentős elvárás feszül Mónika 
munkájához. Jó pár éve hallottam a női munkavégzésről egy mondatot: Ha ki akarsz találni valamit, 
keress egy férfit, ha azt akarod, hogy azt meg is valósítsák, akkor keress hozzá egy nőt. 
Visszakanyarodva a fiatalokra ne feledjük a többi generációt.  
A következő időszakban a lehető legszélesebb nyilvánosság bevonásával szeretnék dolgozni. Lesz 
is ezzel kapcsolatban javaslatom. Több bizottságot szeretnék, mert úgy több külsős bizottsági tagot 
lehet behozni. Itt lehetne kezelni a generációkat is.  
Ismerem a képviselőjelöltek programpontjait. Semmilyen kivetni valót nem találtam azokban. A 
végrehajtásukhoz fogok szövetségeseket. Nyitott vagyok olyan programpontok megvalósításában, 
amiket én kifelejtettem, de ettől függetlenül nagyszerű gondolat. Olyan problémákat szeretnék 
feltárni, hangsúlyozni és megoldani, ami mindenki számára fontos. Ilyen például az egészség. Ez 
mindenkinek fontos. A nem túl távoli jövőben látok magam előtt egy MR központ létrehozását. Ezt 
előterjesztésben a Képviselő-testület elé fogom tárni.  
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A lakosságot leginkább irritáló problémákat szeretném megoldani. Minden generációt érint a 
sportkombinát megmentése.  
Azt gondolom, hogy nincsen város középfokú oktatás nélkül. Az ipari park igényeivel összehangolva 
szeretném a középiskolát visszahozni.  
A telekkialakításokat folytatni kell! Láttam olyan lakáskialakítási ötletet, ami nem családi házas, ezt 
is tudom támogatni.  
Sajnálom, hogy a kampányzáró rendezvényekhez különösebb hozzászólás nem hangzott el. 
Szerettem volna beszélni a letelepedési támogatásról, ami a CSOK-hoz szükséges önrész mértékét 
növelhetné. Tartós segítséget szeretnék az alacsony öregségi nyugdíjban részesülőknek. Ezekre 
van modell. Számolni kell.  
Rétságon rengeteg olyan példa értékű fejlesztés történt az elmúlt 30 évben, ami példa értékű (Ipari 
park, HPV védőoltás, rehabilitációs üzem).  
Természetesen ezekhez még lehet hozzátenni.  
Minden polgármesteri programnál többet ér egy jó szó, a személyes törődés.  
Mi kis város vagyunk nagy lehetőségekkel. Ezeket kell megragadni! Ehhez keresek 
szövetségeseket nem csak a Képviselő-testületben, hanem Rétság város lakói között is. Meg lehet 
engem találni az utcán is, a boltban is.  
Ehhez a munkához kívánok magunknak jó egészséget és együttműködést! 
 
 

5.) Polgármester illetményének és költségtérítéséne k megállapítása 
      Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 

 
.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs pénzügyi bizottságunk, felolvasom a határozati javaslatot, és aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
218/2019. (IX. 05.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester 
illetményének, költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület Mezőfi Zoltán polgármester havi illetményét Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban 
Mötv.) 71. §-a alapján 548.500 Ft-ban, költségtérítését 82.300 Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei 
Területi Igazgatósága felé - a megválasztást követő 3 munkanapon belül – 
intézkedni kell.  
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: jegyző 
 
 

6.) Tájékoztató vagyonnyilatkozattételi kötelezetts égről, összeférhetetlenségi 
nyilatkozatról és a méltatlanságról 

      Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Megadom a szót Fodor Rita Máriának, a pénzügyi csoport 
vezetőjének.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Részletes tájékoztatót adunk ki minden érintett 
részére. Kiemelten felhívom a figyelmet a vagyonnyilatkozat benyújtására, a méltatlanságra 
vonatkozó szabályozásra, a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezésre. 
Összeférhetetlenség pillanatnyilag senkit nem érint.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több napirendi pont nincs, az ülést 18.35 órakor bezárom. Köszönöm 
a munkát, a részvételt és a lakosság érdeklődését! 
 
. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                       Dr. Varga Tibor 
                             polgármester                                                                    jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakó Mónika                                              Jávorka János 
jegyzőkönyv hitelesítő                                       jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 

 

 


