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27. számú 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. november 19. napon. 17.00. 
órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésen. 
 
Jelen vannak:  
 

Mezőfi Zoltán  
Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Hegedűs Ferenc 
Jávorka János 
Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Dr. Varga Tibor 
Fodor Rita Mária 
Kovácsné Gregor Márta 
Varga Nándorné 
Majnik Tamás 
Busainé Terman Viktória 

polgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
jegyző 
jegyző általános helyettese 
intézményvezető 
intézményvezető helyettes 
RTV munkatárs 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Jó estét kívánok! Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
soron következő ülését megnyitom. Szeretettel köszöntöm a megjelent érdeklődőket és az 
intézményvezetőket.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 jelenlév ő taggal határozatképes .  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Bencsok Péter  és Dr. Szájbely Ern ő képviselőket. Kérem, 
szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv  
hitelesít őket .  
 
Hegedűs Ferenc és Varga Dávid Géza képviselők 17.04 órakor megérkezik az ülésre. A szavazók 
száma 7 fő. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A kiadott napirendhez képest szeretnék egy módosítást kérni. Az 
alpolgármester választásnál az érintett jelölt nem igényli a zárt ülést, ezért ezt is nyílt ülésen fogjuk 
tárgyalni.  
Van-e valakinek más napirendi javaslata? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Tisztelettel köszöntök mindenkit! 
Napirend módosítást szeretnék bejelentetni. Első napirendként kérném tárgyalni az SZMSZ 
módosítását, és 9. napirendnek szeretném felvetetni a Delegáltak megválasztását. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Próbáljuk betartani azt a szabályt, hogy a képviselők a napirendről vita 
nélkül szavaznak.  
Kérem, szavazzon, aki 1. SZMSZ módosítás  című napirend tárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 nem  szavazattal elfogadta az 1. napirendi 
pontot.  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                           27./2019. (XI. 19.) számú jegyzőkönyv 

2 

 

Kérem, szavazzon, aki 2. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása  című napirendi javaslatot 
elfogadja.  
Megállapítom, hogy a Testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal támogatta a 2. napirend tárgyalását. 
Kérem, szavazzon, aki a 3. Alpolgármester megválasztása  nyílt ülés keretében napirend 
tárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy 6 igen és 1 tartózkodás  arányban a Képviselő-testület elfogadta a napirendi 
pontot. 
Kérem, szavazzon, aki 4. Alpolgármester eskütétele  című napirendi pont tárgyalásával egyetért.  
Megállapítom, hogy 7 egyöntet ű igen szavazattal elfogadtuk. 
Kérem, szavazzon, aki 5. Alpolgármester illetményének és költségtérítésén ek megállapítása  
című napirendi javaslat tárgyalásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendi pontot.  
Kérem, szavazzon, aki a 6. Képvisel ő-testület bizottságainak megválasztása  című napirend 
elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodás  arányban egyetért a napirend 
tárgyalásával.  
Kérem, szavazzon, aki 7. Közbeszerzési El őkészítő és Bíráló Bizottság megválasztása (Zöld 
város pályázathoz)  című napirend tárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy 7 egyöntet ű igen  szavazattal azt a Testület elfogadta.  
Kérem, szavazzon, aki a 8. Fejlesztésekhez kapcsolódó fakivágási kérelmek  című napirendi 
javaslat tárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta. 
Kérem, szavazzon, aki 9. Delegáltak megválasztása  című napirend tárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy 4 igen és 3 nem  szavazattal ezt elfogadták.  
Kérem, szavazzon, aki 10. Egyebek  című napirendi javaslat elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal támogatja a napirend 
tárgyalását. 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A hatályban lévő SZMSZ megszabja, hogy hogyan lehet 
előterjesztéseket leadni. Határidővel, rendeletmódosításnál különösen. Ezek nem felelnek meg 
ennek a követelménynek. Mi volt az akadálya, hogy időben leadják? 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Hányszor volt ilyen az elmúlt 5 évben is? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Ne az elmúlt 5 évről beszéljünk! Rendeletmódosításnál nem volt ilyen. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Jegyző úr? 
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Majd a napirend tárgyalásakor vitassátok meg.  
 
 

1. SZMSZ módosítás 
Előterjesztő:  
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Visszaadnám a szót Dr. Szájbely Ernőnek. 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Ezek olyan lényeges pontok, amelyek az önkormányzat működését 
befolyásolják. Ezt nem lehet úgy elintézni, hogy idejövök és itt osztok ki rendelet-módosításokat. Az, 
hogy 4 képviselő megszavazza, az egy dolog. Vártam jegyző úrtól, hogy jelezzen. 
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Nehogy már rám jöjjön vissza! 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Azért ülsz itt, hogy a törvényességet betartasd. Minimum szóvá kell 
tenni.  
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Dr. Varga Tibor jegyző: Úgy tudom, a jegyző csak a napirendi pont végén kap szót.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Akkor kapsz szót, ha jelentkezel, hogy törvényességi észrevételed van.  
Nyomatékosan kérem, hogy tartsuk be a szabályokat. Úgy nem lehet elvárni senkitől, hogy döntsön, 
hogy most olvassa el. Én egy hete kiküldtem az anyagot. A fakivágást sem akartam most behozni, de 
ott sürget az idő. Nem akartam más feladattal foglalkozni, csak a bizottságok felállításával. Azt 
gondolom, hogy így SZMSZ-t módosíttatni nem lehet, de majd szavaztatni fogjuk.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Nem sürget semmi most. Ezt az estét erre kell szánni. Értelmesen le 
van írva, de ha kell, felolvasom mindenkinek.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő felolvassa az előterjesztést.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A törvénynek ez megfelel, meg lehet szavazni.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A helyi SZMSZ a helyi törvény, és annak nem felel meg.  
 
Bekiabálások és vitatkozások hangzanak el.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Ha nem jót cselekedtünk, akkor vállaljuk a felelősséget.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: 6 napja küldtem ki az anyagot. Nem akartam, hogy itt kelljen olvasgatni.  
Természetes, hogy az a mai este fő célja, hogy a bizottságok felálljanak. Legalább kétszer kell majd 
szavazni.  
A polgármester tesz javaslatot alpolgármester személyére. Arra is ő tesz javaslatot, hogy főállásúra 
tesz javaslatot vagy tiszteletdíjasra. Szerintem ez még további egyeztetésre szorul. De azt a hibát ne 
kövessük el, hogy kidobjuk a tiszteletdíjas alpolgármester lehetőségét. Mi van, ha én nem teszek 
javaslatot főállású alpolgármesterre? Ennek nincsenek meg a hagyományai Rétságon.  
Van-e valakinek véleménye? 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: 5 éve is felkértek téged főállású alpolgármesteri posztra. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Technikailag volt egy javaslatom, majd szavaztok.  
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Jegyzőként nem dönthetem el a törvényességet, majd kikérjük a 
kormányhivatal véleményét.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ezek azok a részek, ahol a Képviselő-testület el tudja veszíteni a 
tekintélyét.  
Kérem, szavazzon, aki az 1§. elfogadásával egyetért. 
megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 nem  szavazattal támogatta az 1 § elfogadását. 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Az általános indokolás most már nem felel meg, azt 
elkészítem. 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Ez az előterjesztés nem felel meg a követelményeknek. Nincs rajta 
jegyzői záradék. Tudjon róla, aki szavaz.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Elküldjük a törvényességi osztálynak, majd eldöntik, hogy helyes-e 
vagy sem.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Az a kötelességem, hogy jelezzem.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a 2. § elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon.  
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Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta a 2. §-t. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete megalkotta az 
alábbi rendeletet: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
../2019. (XI…..) önkormányzati rendelete 

 
az önkormányzat szervezeti és m űködési szabályzatának 
módosítására 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályairól (továbbiakban: 
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja 

 
1.§ A Rendelet 46.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A képvisel ő-testület a fontosabb önkormányzati feladatok ellát ására a következ ő állandó 
bizottságokat hozza létre: 

a)        8 fős Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
b)        8 fős Szociális Bizottság 
c)        4 fős Társadalmi Kapcsolatok Bizottság” 

 
2.§ A Rendelet 58.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
„A képvisel ő-testület a polgármester helyettesítésére, munkáján ak segítésére, a tagjai közül 
egy főállású vagy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.” 
 
3.§ E rendelet azonnal hatályba lép. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
                             dr. Varga Tibor                                                  Mezőfi Zoltán 
                                    jegyző                                                         polgármester 
 
 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2019. november ... 
 
 
                                                                                                     dr. Varga Tibor 
                                                                                                           jegyző 
 
 
 
 

HATÁSVIZSGÁLAT 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a jogszabály elkészítője – a jogszabály 
feltételezett hatásaihoz igazodó részletességgel – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a 
szabályozás várható következményeit. 
 

A rendelettervezet hatásai 
 

Társadalmi hatás: Közvetlen társadalmi hatás nem jelentkezik. 
 
Gazdasági, költségvetési hatás: Elfogadás esetén a rendeletnek költségvetési, gazdasági hatása 
van, a költségvetési kiadások némileg növekednek, de ezt ellensúlyozza az elvégzendő munka 
hatékonysága. 
 
Környezeti és egészségi következmények: A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy 
az egészségre gyakorolt hatása. 
 
Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás: Az adminisztrációban bekövetkező változás 
minimális. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Törvényi  előírás az SZMSZ módosítás. A 
Hivatal hatékonyabb munkavégzése. 
 
A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, sz ervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  A 
rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 

INDOKOLÁS 
 

Általános indokolás 
 

A 2019. október 13-i helyi önkormányzati választás eredménye lehetőséget biztosít arra, hogy 
megerősítve a hivatalt, olyan fontos munkaterheket, mint a pályázatok bonyolítása, műszaki 
ügyintézői feladatok ellátása, levegyünk a polgármester, jegyző, jegyző általános helyettese válláról, 
amelyek elvégzése az elmúlt 5 évben a túlterheltség miatt nem ment zökkenőmentesen, ezért azt 
egy új, főállású alpolgármesterre bízzuk. A demokratikus elvek megkövetelik, hogy bővítsük a 
bizottságok létszámát, ezért az SZMSZ módosítására teszek javaslatot. Mivel a rendeletmódosítás a 
város polgárai részére sem jogot, sem kötelezettséget nem jelent, azonnal hatályba léphet 
 
 

2. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Javaslom az egész ciklus időszakára ezen emberek megválasztását.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Ezen az előterjesztésen alá van írva a jegyzői záradék. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

  
219/2019.(XI. 19.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
szavazatszámláló bizottság megválasztásáról készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet 36.§ (3) 
bekezdése alapján, a képviselő-testület megbízatásának id őtartamára  
szavazatszámláló bizottságot hoz létre.  
 
Elnök: Dr. Szájbely Ernő 
Tagok: Varga Dávid Géza elnökhelyettes 
  Bakó Mónika 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: -- 
 

 
3. Alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Nyílt ülésen történik a szavazás, de van egy urna, abba kell leadni a 
szavazatokat. 
Az volt az eredeti koncepcióm, hogy két tiszteletdíjas alpolgármester legyen, de ezt már az élet 
felülírta. Egy idősebb, tapasztaltabb alpolgármestert és egy most bekerült, fiatalabb alpolgármestert 
szerettem volna. Az idősebb foglalkozna a folyamatban lévő ügyekkel, hozzá fordulhatna a fiatalabb 
tapasztalati tanácsokért.  
Nem látom azt, hogy itt lenne az ideje főállású alpolgármester kijelölésének. Biztos van munkabírása 
a most beválasztott új képviselőnek, de képviselőként is nagyon sok tanulni való van. Van az 
önkormányzatnak 100-200 folyamatban lévő ügye, ezeket meg kell tanulni. Ezért volt a két 
alpolgármesterre vonatkozó javaslatom, Azt tanácsoltam Mónikának, hogy végzettségével 
kapcsolatosan vegye át a pályázatokkal kapcsolatos teendőket, mert azzal is nagyon sokat 
segíthetne.  
Jelenleg Jávorka János alpolgármesterré választására teszek javaslatot, erre fogunk most szavazni.  
 
Jávorka János képviselő: Mivel személyesen érintett vagyok, ezért nem szeretnék szavazni.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Az Mötv. lehetővé teszi.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: 2002-ben, mikor polgármester lettél, akkor te is tudtad vezetni a várost. 
Szerintem nem volt rossz döntés, hogy Mónikát javasoltuk alpolgármesternek. Lenne idő betanítanod 
a lányt, mi pedig segítenénk abban, hogy a munkáját a város érdekében végezhesse.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem válaszolok, mert személyekről van szó. Van még időnk ezt 
megbeszélni.  
A szavazás idejére 5 perc szünetet rendelek el.  
 
S Z Ü N E T 17.40 órától 17.48 óráig.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megadom a szót a Szavazatszámláló Bizottság elnökének, hirdesse ki 
az eredményt. 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A Bizottság elvégezte a munkáját. A szavazás megkezdése előtt az 
urna üres volt, a végén pedig 7 érvényes szavazat volt benne. Jávorka János alpolgármester jelöltre 
az igen szavazatok száma 3, a nem szavazatok száma 4 darab.  
A Bizottság megállapította, hogy Jávorka János alpolgármester jelölt nem került megválasztásra.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 3 igen és 4 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
220/2019.(XI. 19.) számú Kt. határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 
javaslatára, titkos szavazással a képviselőtestület megbízatásának 
időtartamára Jávorka János képviselőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek nem választotta meg.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Értelemszerűen a következő két napirend kimarad. 
 
Mivel a Képviselő-testület alpolgármestert nem választott, okafogyottá vált az eskütétele, illetve 
illetményének és költségtérítésének megállapítása.  
 
 
       6. Képvisel ő-testület bizottságainak megválasztása 
           Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Ebben az időszakban az önkormányzatok a senki földjén vannak. Ez 
nehezíti a napi munkát is. 6 nappal ezelőtt kiküldtem egy javaslat csomagot. Látom, hogy most 
érkezett egy javaslatsor. 
Én négy bizottságot javasoltam. Az elmúlt választási kampány egyik nagy ígérete a fiatalítás volt. 
Szeretnék arra figyelni, hogy azok a közügyek iránt érdeklődő fiatalemberek, akik Rétság fejlődéséért 
szeretnének dolgozni, tapasztalatot tudjanak szerezni az önkormányzat munkájában. Ez a bizottsági 
struktúra erre épült rá. De ezt lehet még bővíteni vagy szűkíteni.  
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökének Dr. Szájbely Ernőt, tagoknak Bencsok Pétert, 
Jávorka Jánost, Hegedűs Ferencet javasoltam. Külsős tagnak Bulejka Andrást, Szabó Klárát és 
Kapecska Ferencnét javasoltam.  
Szociális Bizottságban elnökként Jávorka Jánost, tagokként Varga Dávid Gézát, Bakó Mónikát 
javasoltam. Külsős tagként Kotroczó Balázst és Laczkó Máriát javasoltam.  
Az Oktatási és Kulturális Bizottságot javasoltam, mert még nem mondtam le arról, hogy legyen 
oktatás fejlesztése Rétságnak. Elnökének Bakó Mónikát javasoltam, külsős tagnak Balláné Megyeri 
Lillát és Couleac-Gálik Zsófiát, tagoknak Dr. Szájbely Ernőt és Jávorka Jánost javasoltam.  
A Generációk Bizottságába elnöknek Bakó Mónikát, tagnak Bencsok Pétert, Hegedűs Ferencet és 
Varga Dávidot javasoltam, külsős tagnak pedig Móricz Juditot, Varga Dánielt és Sági Alexet. Ők 
abban a korban vannak, hogy a következő időszakban tudják fejleszteni a tapasztalataikat, 
tudásukat.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Három bizottságot javaslunk.  
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságként elnöknek Varga Dávid Gézát, tagoknak Bakó Mónikát, 
Bencsok Pétert, Hegedűs Ferencet és Jávorka Jánost javasoljuk. Külsős tagoknak Kramlik Károlyt, 
Ludányi Ákost és Bulejsza Jánosnét javasoljuk.  
A Szociális Bizottság elnökének Hegedűs Ferencet, tagoknak Bakó Mónikát, Bencsok Pétert, Varga 
Dávid Gézát és Dr. Szájbely Ernőt, külsős tagnak Dr. Tóth Máriát, Szlezák Istvánnét és Seres Ágnest 
javasoljuk.  
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságába elnökként Bencsok Pétert, tagoknak Bakó Mónikát, Hegedűs 
Ferencet és Varga Dávid Gézát javasoljuk.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem nyitnék vitát, mert nevekről van szó.  
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Varga Dávid Géza  képviselő: Én vagyok az egyetlen, aki öt évet töltött ennél az asztalnál. Sok 
mindent láttunk. Értek sok mindent, az előző nevekkel kapcsolatban is. Egy kis humort és egy kis 
élcet is. Nincs ezzel probléma. 
Senki nem zárkózik el attól, hogy iskolát csináljunk, ebben szerintem maximális egyetértés lesz. Az 
Mötv. lehetőséget ad az ideiglenes bizottságok létrehozására. Ha erre szükség lesz, akkor mindenki 
támogatni fogja. 
Öt évvel ezelőtt én kaptam azt ennél az asztalnál, hogy a fiatalok majd tanulnak, és akkor lesz 
belőlük valami. A be nem jutott, de borzasztó ambiciózus képviselő-jelölteknek szeretném Mezőfi 
Zoltán úr szavait idézni, hogy státusz nélkül is lehet tenni és dolgozni az önkormányzatért, azzal 
karöltve. Arra bíztatom őket, hogy ha segítség kell a tenniakarásban, akkor bátran forduljanak 
hozzánk.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A képviselőktől kérdezem, hogy vállalják-e a bizottsági tagságot? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: A Szociális Bizottságban nem kívánok részt venni.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Folytatva Dávid gondolatát, nincs akadálya annak, hogy bárki jó 
tanáccsal forduljon hozzánk, Rétság fejlődése a legfontosabb.  
 
Jávorka János képviselő: Nagyon szívesen cserélek Dr. Szájbely Ernővel a bizottsági tagság 
kapcsán.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Szeretnék egy perc tanácskozási szünetet kérni. 
 
T A N Á C S K O Z Á S I  S Z Ü N E T 18. 02 órától 18. 03. óráig. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A kompromisszumért beleegyezünk abba, hogy cseréljen a két 
képviselő.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Mindkét képviselő elfogadta a cserét.  
Kérem, szavazzon, aki egyetért azzal, hogy Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  alakuljon, 
kérem, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen  és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta ezt.  
Kérem, szavazzon, aki a Szociális Bizottság  megalakulásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen  és 1 tartózkodás  szavazattal elfogadta a bizottság 
alakulását. 
Kérem, szavazzon, aki a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  megalakulásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen  és 2 tartózkodás  arányban egyetért ezzel.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete az alábbi 
határozatot hozta:  
 
221/2019.(XI.19.) KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
bizottságok létrehozásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 
2019-2024. ciklusra az alábbi bizottságokat hozza létre: 
 

- 8 fős Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, 
- 8 fős Szociális Bizottság, 
- 4 fős Társadalmi Kapcsolatok Bizottság. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének javasolja Varga Dávid Géza  képviselőt. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta a javaslatot.  
Kérem, szavazzon, aki Bakó Mónika  bizottsági tagnak választásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta a javaslatot.  
Kérem, szavazzon, aki Bencsok Péter, Heged űs Ferenc és Dr. Szájbely Ern ő bizottsági taggá 
választásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta a javaslatot.  
Kérem, szavazzon, aki Kramlik Károly, Ludányi Ákos, Bulejsza Jánosné külsős bizottsági taggá 
választásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta a javaslatot. 
 

 Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete az alábbi 
határozatot hozta:  
 
222/2019.(XI.19.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
bizottságok létrehozásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 
2019-2024. ciklusra a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjait az 
alábbiak szerint megválasztotta: 
 
Elnök: Varga Dávid Géza 
 
Képviselő tagok: 
Bakó Mónika  
Bencsok Péter  
Hegedűs Ferenc  
Dr. Szájbely Ernő 
 
Külsős tagok: 
Kramlik Károly 
Ludányi Ákos 
Bulejsza Jánosné 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: --- 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki egyetért azzal, hogy a Szociális Bizottság 
elnöke  Hegedűs Ferenc  úr legyen, kérem, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta a javaslatot. 
Kérem, szavazzon, aki egyetért azzal, hogy Bakó Mónika, Bencsok Péter, Jávorka János és 
Varga Dávid Géza  tagjai legyenek a Szociális Bizottságnak , kérem, szavazzon.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta a javaslatot. 
Kérem, szavazzon, aki Dr. Tóth Mária, Szlezák Istvánné és Seres Ágnes  küls ős bizottsági 
tagságával  egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  arányban egyetért a döntéssel. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete az alábbi 
határozatot hozta:  
 
223/2019.(XI.19.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
bizottságok létrehozásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 
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2019-2024. ciklusra a Szociális Bizottság tagjait az alábbiak szerint 
megválasztotta: 
 
Elnök: Hegedűs Ferenc  
 
Képviselő tagok: 
Bakó Mónika  
Bencsok Péter  
JávorkaJános 
Varga Dávid Géza 
 
Külsős tagok: 
dr. Tóth Mária 
Szlezák Istvánné 
Seres Ágnes 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságába  
Bencsok Péter elnöki  jelölésével egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta a javaslatot. 
Kérem, szavazzon, aki a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságába tagként Bakó Mónika, Heged űs 
Ferenc és Varga Dávid Géza  jelölésével egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 3 tartózkodás  szavazattal elfogadta a javaslatot.  

  
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete az alábbi 
határozatot hozta:  
 
224/2019.(XI.19.) KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
bizottságok létrehozásáról szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a 
2019-2024. ciklusra a Társadalmi Kapcsolatok Bizottság tagjait az 
alábbiak szerint megválasztotta: 
 
Elnök: Bencsok Péter  
 
Képviselő tagok: 
Bakó Mónika  
Hegedűs Ferenc  
Varga Dávid Géza 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Minden bizottsági tag gondolja végig, hogy munkája kapcsán nincs-e 
összeférhetetlenség a bizottsági munkával, hiszen erről majd nyilatkozatot is kell tenni. 
 
 

7. Közbeszerzési El őkészítő és Bíráló Bizottság megválasztása (Zöld város pály ázat) 
    Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Módosítási javaslat érkezett. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A Márkus Pál és a Majoros Sándor marad, hiszen élő szerződésük van. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e kérdése, véleménye valakinek? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Azt javaslom, hogy ez már egy elindult pályázat, már ennek a 
közbeszerzési bizottságnak kellene végig vinni. Bármely más induló pályázatnál új bizottságot kell 
létrehozni. Szerintem ennél már nem érdemes megbolygatni. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A folyamatban lévő közbeszerzést nem kell újra közbeszereztetni? 
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Elölről kell kezdeni. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Csak a technikai munkát kell elölről kezdeni. Szerintem sem kellene 
már ezt bolygatni. Lesz a jövő évben annyi közbeszerzés úgyis.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Akkor jogilag nem lehet megválasztani az általunk javasolt tagokat? 
 
Dr. Varga Tibor jegyző: Nem jogi kérdésről van szó.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: A Zöldváros pályázat közbeszerzését teljesen újra kell csinálni, ha jól 
értem.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kértünk hivatalos értesítést a közbeszerzési referenstől.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Akkor miért hoztuk ide, ha nem tudunk semmit? 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Újra kell indítani mindhárom részt, mert technikai 
probléma keletkezett, nem jelent meg az eredményhirdetés. Mindent újra jóvá kell hagyni.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Van erről hivatalos értesítés? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Akkor miért van előttünk? 
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Pali jelezte, hogy mihamarabb fel szeretné tenni a 
honlapra.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Mi pedig hivatalos értesítést szeretnénk. Javaslom, hogy vegyük le 
napirendről.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Rendben, a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal leveszi a 
napirendről ezt az előterjesztést.  
 

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

  
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság megválasztásáról 
készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület a Zöld város pályázat eredménytelenségéről szóló 
hivatalos értesítés ismeretében dönt az új bizottság felállításáról. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
8. Fejlesztésekhez kapcsolódó fakivágási kérelmek 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Hegedűs Ferenc képviselő: Természetesen meg fogjuk szavazni, mert szükséges a munkához. Azt 
viszont nem értem, hogy miért aszfalt lett tervezve a Rózsavölgy utcába.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem volt az egyszerű, 24 lakás van ott.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Voltak olyan kérdések, hogy a mentőállomásnál miért ültetnek 7 fa 
helyett ötöt. Voltam kint, az úgy lesz esztétikus.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a mentőállomásnál történő fakivágással 
kapcsolatos határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

  
225/2019.(XI. 19.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
VASSCOGENPLAN Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Táncsics M. krt. 56.) 
fakivágási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a 356/62 helyrajzi 
számú ingatlanon 7 db fa (4 db fenyő, 2 db akác, 1 db juhar) 
kivágásához. 
 
A fák pótlásáról kérelmező 1 éven belül gondoskodik. 
 
 
Határidő: 2019. november 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a Rózsavölgy utcában lévő fakivágással 
kapcsolatos határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon.  
 

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

  
226/2019.(XI. 19.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci 
Útépítő Kft. fakivágási kérelméről készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Rózsavölgy u. 2-
8. szám előtti ingatlan közterületrendezési munkáihoz 2 db elöregedett 
tuja kivágásához. 
 
A fák pótlásáról az önkormányzat 1 éven belül gondoskodik. 
 
 
Határidő: 2019. november 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

 
9. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hul ladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
    Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tört énő delegálás 
    Előterjesztő: Hegedűs Ferenc képviselő  
 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Tegnap kaptam felszólítást, amelyből kiderült, hogy képviselő-testületi 
határozat kell a delegált választásáról.  
Szeretném képviselni Rétság várost. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás? 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Meg kell nézni, hogy mit mond az Mötv. ebben a dologban. Azt 
mondja, hogy a helyi önkormányzat jogi személy, és a képviselő-testületet a polgármester képviseli. 
Van olyan lehetőség, hogy képviselő megbízás alapján képviseli a képviselő-testületet. Ehhez a 
polgármesternek kell lemondani a lehetőségről.  
Honnan jött a levél, és miért neked? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Az önkormányzat standard képviselete a polgármesterre van bízva, 
addig, amíg a polgármester nincs akadályoztatva, vagy nem mondja le a képviseleti jogot. Ha ezt 
nem teszi, akkor nem vonható el a képviseleti jog.  
Én kívántam élni ezzel a lehetőséggel. Nem szokás ezt csinálni. Azt sajnálom, hogy két képviselő 
társam ilyen kérdésben kell, hogy döntsön. Szerintem ez nem jó lépés lesz. Nem tudom, hogy mitől 
lett ez ilyen fontos. Az ilyen és ehhez hasonló döntéseket kívülről diktálják be. Lesz még ilyen. 
Ilyeneknél a lelkiismeretnek és a szakmaiságnak harcolnia kell. Semmi nem idokolja a hatáskör 
ilyetén elvonását. Amit a pártközpontból mondanak, ott sem a szakmaiságot, sem a lelkiismeretet, 
sem Rétság város jól felfogott érdekét nem osztják. Van még egy pár társulás. Nem lehet elvenni. 
Nem tesz jót Rétság város hírnevének.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Mint polgármester, a törvény adta jogodról kívánsz-e lemondani? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Örülök, ha elmész, és képviseled Rétság város érdekeit.  
 
Jávorka János képviselő: Ennek a társulásnak mi is tagjai vagyunk. Ez a kérdés 5 évente, a 
választásokkal előkerül. Remélem, hogy nyugvópontra kerülnek ezek a kérdések, hiszen voltak ezzel 
kapcsolatban anomáliák. A mai napig rendezetlenek a viszonyok. Gondolom, hogy most szeretnék 
rendbe hozni. A rétsági embert nem érdekli, hogy ki képviseli Rétságot, csak az, hogy a szemetet 
elvigyék. Eredményes, jó munkát kívánok a társulásnak.  
 
Varga Dávid Géza  képviselő: A ZöldHídról nem szeretnék sokat beszélni.  
Nem az volt a lényeg, hogy mindenképp Feri legyen a képviselő. Úgy gondoltuk, hogy naprakészen 
képben van. Ezeket az elejtett pártos gondolatokat próbáljuk kihagyni. Sem a Péter, sem a Móni nem 
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azért lett megválasztva, hogy a megyei vezetés irányítsa. Sokkal könnyebben tudunk majd együtt 
dolgozni, ha ezek kimaradnak. 
Nekünk az a lényeg, hogy jön-e csütörtökön a kukásautó vagy sem. Ha nem akarsz lemondani, akkor 
szerintem is vegyük le napirendről.  
 
Jávorka János képviselő: Mindenki tudja, hogy ez az ütközet kik között zajlik. Az biztos, hogy a 
rétsági lakosok vesztesen jönnek ki belőle.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

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

  
226/2019.(XI. 19.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 
történő delegálásról szóló szóbeli előterjesztést. 
Magyarország helyi önkormányzatairól 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41.§ (1) bekezdése értelmében a Képviselő-testület Mezőfi Zoltán 
polgármestert delegálja a Társulási Tanácsba. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
10. Egyebek 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Hivatalos értesítés még nincsen, de megtudtuk, hogy a bölcsőde 
pályázatunk nyert. 
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Jobban szerettük volna, ha a 24 fős bölcsődét nyerjük meg. 
Szeretném köszönteni a megjelenteket. Köszöntöm a külsős tagokat, munkájukhoz kívánok erőt, 
egészséget. Úgy érzem, hogy ez a testület a város előmenetelét tudja képviselni bölcsen és 
alázattal. Polgármester úrnak és képviselő társaimnak is gratulálok a megválasztásukért. Köszönöm 
a választópolgároknak, akik leadták voksukat.  
Mindenben partnerek leszünk, ami Rétság város előmenetelét szolgálja. Köszönöm az előző testületi 
tagok korábbi bölcs döntéseit. Rétságnak tudni kell, hogy értük vagyunk.  
Kérem, hogy a szociális tűzifa igénylőket kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy ki milyen 
formában kéri a fát. Azt javaslom a Testületnek, hogy amennyiben több az igény, mint a meglévő 
mennyiség, akkor vásároljunk hozzá, hogy mindenki kaphasson.  
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Az alakuló ülés óta két lakossági megkeresés érkezett hozzám. Utána 
kellene nézni, hogy hogyan lehet megrendelni légszennyezettség mérést a város területére.  
Sokan kerestek meg a Járóbeteg Szakellátóból, hogy az épület mellett található felkopaszodott 
fenyőfákat ki kellene vágatni.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Ha egyetértetek, akkor felkérünk egy szakértőt.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: Sokan érdeklődnek, hogy mikor lehet használni a felső buszmegállót. 
December közepén lesz járatigazítás. Az a terület még nincs hivatalosan átadva. Addigra meglesz. 
Az után kell előterjesztenünk, hogy mit szeretnénk. Kis türelmet kérünk.  
 
Jávorka János képviselő: Írtam egy levelet a forgalmi osztályra. Azt a választ kaptam, hogy még 
nem történt ez ügyben megkeresés a részünkről. A megálló elnevezéséről a testületnek kell hivatalos 
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értesítést küldeni.  Nem látom reálisnak, hogy az idén megállna ott busz. A következő ülésre már 
írtam egy előterjesztést a névvel kapcsolatban. nagyon sok hatóságot bele kell vonni ebbe a 
dologba.  
 
Hegedűs Ferenc képviselő: A műszaki átadás megtörtént, a papírmunka van hátra. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Utómunkálatok folynak.  
Amennyiben nincs több felvetés, a külsős bizottsági tagok eskütétele előtt szünetet rendelek el.  
 
S Z Ü N E T 19.01. órától 19.17 óráig.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem Dr. Varga Tibor jegyző urat, hogy tartsa meg a tájékoztatóját.  
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Gratulálok minden megválasztott külsős tagnak. Sok sikert kívánok a 
munkához.  
Vagyonnyilatkozattételi kötelezettség van a külsős tagoknak is. A nyomtatványt át lehet v enni. 
Kérem, figyelmesen olvassák el a tájékoztatót a többi kötelezettségről is.  
 
A külsős bizottsági tagok leteszik az esküt, aláírják az esküokmányokat.  
Eskü szövege:  
 

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

 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A mai ülést 19.23 órakor bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                             Dr. Varga Tibor 
                           polgármester                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Dr. Szájbely Ern ő                                                           Bencsok Péter 
                       jegyzőkönyv hitelesítő                                                 jegyzőkönyv hitelesítő 
 


