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30. számú 

JEGYZ�KÖNYV 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. december 13. napon. 14. 00. 
órától megtartott Képvisel�-testületi soron következ� ülésen. 

Jelen vannak: �
Mez�fi Zoltán
Heged�s Ferenc 
Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Jávorka János 
Dr. Szájbely Ern�
Varga Dávid Géza 
Fodor Rita Mária 
Varga Nándorné 
Majnik Tamás 
Busainé Terman Viktória 
2 f� érdekl�d�

polgármester 
képvisel�
képvisel�
képvisel�
képvisel�
képvisel�
képvisel�
jegyz� általános helyettese 
intézményvezet� helyettes 
RTV munkatárs 
jegyz�könyvvezet�

Mez�fi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a Képvisel�-testület 7 megjelent f�vel határozatképes. Jegyz�könyv hitelesít�nek felkérem Bencsok 
Péter és Jávorka János képvisel�ket. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy a 
Képvisel�-testület 7 egyöntet� igen szavazattal elfogadta a jegyz�könyv hitelesít�ket.  
Az eredetileg kiadott napirendhez képest Mikics Gábor kérelme lekerült a napirendr�l, mert a 
kérelmez� visszavonta a kérelmét.  
Kérem, szavazzon, aki a napirend elfogadásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képvisel�-testület 7
egyöntet� igen szavazattal elfogadta a napirendet, és a következ� sorrendben tárgyalja azt: �

1) A 2020. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

2) 2020. évi bels� ellen�rzési terv elfogadása, megbízási szerz�dés jóváhagyása 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

3) A Képvisel�-testület 2020. évi munkaterve 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

4) Szerz�déskötés jóváhagyása (Marton Szakért� Kft.) 
El�terjeszt�: dr. Varga Tibor jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

5) Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése  
El�terjeszt�: dr. Varga Tibor jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
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6) Tulajdonosi hozzájárulási kérelem 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

7) JUNIMED Kft. kérelme 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

8) VICAFER Kft. kérelme csapadékvíz befogadói nyilatkozatra 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

9) Fakivágási kérelem 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

10) Fakivágási kérelem 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

11) Autós rendezvényhez területi kérelem 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

12) Szerz�dés utólagos jóváhagyása (KRESZ park ivókút vízbekötés) 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

13) Döntés megüresedett bizottsági hely betöltésér�l 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

14) Zöld város pályázat Támogatási Szerz�dés módosítása 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

15) Szerz�déskötés jóváhagyása: Escargoz koncert 
El�terjeszt�: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

16) Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása 
El�terjeszt�: Kramlik Károly KBB elnöke 
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

17) Alpolgármester megválasztása (szóbeli el�terjesztés) 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

18) Beszámoló a testület lejárt határidej� határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr�l.  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
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19) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id�szakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról   
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

20) Egyebek 

1.) A 2020. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 

Mez�fi Zoltán polgármester: Megadom a szót a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének. 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság december 10-én tartotta 
meg ülését, ahol 7, kés�bb 8 jelenlév� taggal végig határozatképes volt.  
Ezt a rendeletet azért kell megalkotni, hogy biztosítva legyen az intézmények számára a folyamatos 
és biztonságos m�ködés. A fegyelmezett költségvetési rend indokolja a rendelet megalkotását. 
Apróbb elírásokkal kapcsolatban voltak hozzászólások, érdemi változtatás nem történt. Elhangzott, 
hogy ezt a rendeletet minden ellen�rz� szerv kéri. Ez a gyakorlat m�ködik évek óta. A Bizottság 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet a képvisel�-testület számára.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a rendelet-tervezet elfogadásával egyetért.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal 
megalkotta az alábbi rendeletet: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testületének …/2019 
(XII…..) önkormányzati rendelete  

         a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról Rétság Város Önkormányzat 
Képvisel�-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következ�ket 
rendeli el: 

1. § 

(1) A Képvisel�-testület felhatalmazza a polgármestert Rétság Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetési rendeletének hatályba lépése napjáig az önkormányzat költségvetését megillet�
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az el�z� évi m�ködési kiadási 
el�irányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. 

(2) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei m�ködési kiadásainak finanszírozása havonta 
legfeljebb az el�z� év bázis el�irányzatának maximum az 1/12-e lehet.  

(3) A rendszeres személyi juttatások és járulékok kiadásai a bázis el�irányzatának 1/12-ed összegéig 
engedélyezhet�k, beleértve a cafeteriát is, mindazon önkormányzati és intézményi dolgozó 
vonatkozásában, akik 2019-ben is részesültek ebben az ellátásban. 

(4) Az el�z� évben teljesített, de a 2020. évre áthúzódó kifizetések szerz�dés szerint teljesíthet�k. 
(5) A 2020. január, február hónapban realizálódó - 2020. évben meghozott döntések szerinti – 

kötelezettségek az átmeneti költségvetés terhére teljesíthet�k. 

2. § 
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Az átmeneti költségvetés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket 
és kiadásokat be kell illeszteni a 2020. évi költségvetési rendeletbe. 

3. § 

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: 
(1) Létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képvisel�-testület által meghatározott 

minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell 
venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, 
munkaköröket, feladatokat is. A Képvisel�-testület valamennyi intézmény vonatkozásában a 
létszám-stopot fenntartja. Bármilyen ok miatt megüresed� álláshelyet – az alkalmazási 
jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerz�déssel vagy vásárolt szolgáltatási formában 
is - csak a Képvisel�-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek 
bér- és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képvisel�-testület hozzájárulásával 
használhatók fel.  A nem kötelez� személyi jelleg� kifizetésekhez - a cafeteriát kivéve -  
minden esetben a Képvisel�-testület hozzájárulása szükséges. 

(2) A költségvetési szervek vezet�i felel�sek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket 
megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges 
dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képez�
nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni. 

(3) A pályázatok benyújtásához minden esetben a Képvisel�-testület el�zetes engedélye 
szükséges. 

(4) Az önkormányzat és intézmények nevében szerz�dést, megállapodást – a Városi M�vel�dési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvisel�-testületi jóváhagyást követ�en 
lehet aláírni vagy felmondani. A Városi M�vel�dési Központ és Könyvtár vezet�je bármilyen 
szerz�dés vagy megállapodás aláírása el�tt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni. 

4.§ 

Ez a rendelet 2020. január 1. napon lép hatályba és Rétság Város Önkormányzat 2020. évi 
költségvetésér�l szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidej�leg hatályát veszti. 

                      Mez�fi Zoltán                                                       Dr. Varga Tibor 
                      polgármester                                                                jegyz�

A rendelet kihirdetésének napja: 

2019.  december …. 

                Dr. Varga Tibor 
  jegyz�
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2.) 2020. évi bels� ellen�rzési terv elfogadása, megbízási szerz�dés jóváhagyása 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Varga Dávid Géza PVB elnök: A bels� ellen�rzési tervet minden évben el kell fogadni. Évek óta egy 
olyan cég van megbízva, akivel maximálisan meg van elégedve az önkormányzat. Az 
el�terjesztéssel kapcsolatban elhangzott, hogy ezt a céget továbbra is jónak tartjuk a bels� ellen�ri 
munka elvégzésére. Vita nem alakult ki, 7 egyöntet� igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Bizottság a Képvisel�-testület számára a határozati javaslatokat.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? 

Dr. Szájbely Ern� képvisel�: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy néhány hibát ki kell javítani a 
megbízási szerz�désben. A hibák javítása megtörtént.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a bels� ellen�rzési tervr�l szóló határozati 
javaslat elfogadásával egyetért. 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
240/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a 2020. évi 
bels� ellen�rzési tervr�l készített el�terjesztést. 

A Képvisel�-testület a határozat mellékletét képez� 2020. évi bels� ellen�ri 
tervet jóváhagyja. 

Határid�: értesítésre 2019. december 31., majd 2020. december 31. 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester  

Melléklet a jegyz�könyv végén csatolva. 

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a szerz�dés-tervezetet tartalmazó határozati 
javaslat elfogadásával egyetért. 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
241/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a 2020. évi 
bels� ellen�rzési feladatokra kötend� megbízási szerz�dés tervezetr�l készített 
el�terjesztést. 

A Képvisel�-testület a határozat mellékletét képez� 2020. évi bels� ellen�ri 
megbízási szerz�dést jóváhagyja. 

A bels� ellen�rzés 120.000 Ft + áfa/hó díjat a 2020. évi költségvetésben 
ütemezni kell. 

Határid�: értesítésre 2019. december 31., majd 2020. december 31. 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester  
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M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z � D É S  

amely létrejött 
egyrészr�l  Rétság Város Önkormányzata (székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 

Képviseli: Mez�fi Zoltán polgármester, mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészr�l  Danubius Expert Audit Kft.  (2600 Vác, Zichy H. u. 12.)  
 Képviseli: Balogh Béla ügyvezet�, mint Megbízott (továbbiakban Megbízott)  

között az alábbi feltételek szerint: 

I. Szerz�dés tárgya: 

1) Megbízó és megbízott megállapodnak abban, hogy Megbízott az önkormányzat hivatalának 
szervezeti egységében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.) törvény, valamint a költségvetési 
szervek bels� ellen�rzésér�l szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 
szabályai alapján gondoskodik a Megbízó bels� ellen�rzési feladatainak ellátásáról és 
tanácsadásáról az alább részletezett témákban. 

II. Felek jogai és kötelezettségei 

1) Megbízott feladata a Megbízó egységes bels� ellen�rzési tevékenységének megtervezése, 
megszervezése, lebonyolításának elvégzése, ellen�rzése. 

2) Megbízott köteles bels� ellen�rzési programot kidolgozni, mely a Bkr. rendelkezései alapján 
egyértelm� eljárásrendet kell, hogy tartalmazzon a Megbízó vonatkozásában. 

3) Megbízott tevékenységét függetlenül, tárgyilagos bizonyosságot adó módon végzi. 
Tevékenysége során Megbízó m�ködését fejleszti és eredményességét növeli. Megbízott 
rendszerszemlélet� megközelítéssel módszeresen értékeli, illetve fejleszti Megbízó 
kockázatkezelési, ellen�rzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. 

4) Megbízott a megbízatásával kapcsolatban, vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok 
tudomására jutásáról köteles haladéktalanul jelentést tenni a költségvetési szerv vezet�jének, 
amelynek elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért felel�sséggel tartozik. 

5) Amennyiben az ellen�rzés során b�ntet�, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, 
Megbízott köteles a költségvetési szerv vezet�jét, illetve a költségvetési szerv érintettsége 
esetén a felügyeleti szerv vezet�jét haladéktalanul tájékoztatni és javaslatot tenni a megfelel�
eljárások megindítására. 

6) Megbízott köteles az ellen�rzés lezárását követ�en az ellen�rzési jelentést az ellen�rzött 
szerv, illetve szervezeti egység részére megküldeni a Bkr. 39. §-ának megfelel�en. 

7) Megbízott köteles az éves ellen�rzési jelentést a Bkr. 48. §-ában foglaltak szerint összeállítani 
és megküldeni Megbízó részére. 

8) Megbízott köteles gondoskodni az ellen�rzések nyilvántartásáról, valamint az ellen�rzési 
dokumentumok Megbízónak történ� átadásáról, illetve a megbízatás lejártakor az összes 
dokumentum átadásáról. 
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9) Szerz�d� felek rögzítik, hogy Megbízott a Megbízó javaslatait, kéréseit, észrevételeit 
figyelembe veszi, és annak megfelel�en jár el a tevékenysége során. 

10) Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége lefolytatásához a jogszabályban 
meghatározott összes szükséges hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá 
mindazon szakmai tapasztalattal és iskolai végzettséggel, amely a tevékenység megfelel�
szint� ellátásához szükséges. 

11) A Megbízott felel azért, hogy tevékenysége során betartja a tevékenységére irányadó 
jogszabályokat, hatósági és egyéb el�írásokat, etikai normákat. 

III. Teljesítés 

1) A Megbízott a szolgáltatás teljesítése érdekében vállalja, hogy a Megbízó által kijelölt 
személlyel rendszeresen egyeztet, igény szerint folyamatos kapcsolatot tart. 

2) Kapcsolattartó személyek: 
• Megbízó részér�l: jegyz�

      Fodor Rita Mária jegyz� általános helyettese  
• Megbízott részér�l: Lászlóné Pap Katalin bels� ellen�rzési vezet�

3) Az elvégzett vizsgálatokról a Megbízott köteles vizsgálatonként az adott intézmény vezet�je 
által kiállított és aláírt igazolást igényelni, és azt az aktuálisan benyújtandó számlához 
mellékelni. 

4) Szerz�d� felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést 
írásban – tértivevényes levélben, e-mailen vagy telefax útján  - eszközölnek. 

5) Az e-mail vagy telefax útján történ� kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik 
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, vagy arról automatikus vagy 
kifejezett visszaigazolás érkezett. 

6) A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, az iratot az ellenkez� bizonyításáig – a 
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követ� ötödik napon kézbesítettnek kell 
tekinteni.

IV. A megbízás id�tartama 

1) A Megbízó és a Megbízott megállapodása alapján jelen szerz�dés 2020. január 1-t�l 2021. 
február 15-ig tart. 

V. Bels� ellen�rzési feladatok 

Rétság Város Önkormányzat 2020. évi bels� ellen�rzési ütemtervben szerepl� bels� ellen�rzési 
feladatok ellátása.  

VI. Díjazás 

1) A díjfizetési kötelezettségekre vonatkozóan Felek megállapodnak, hogy az I. pontban körülírt, 
illetve alábbiakban részletezett bels� ellen�ri és bels� ellen�rzési vezet�i feladatok 
elvégzéséért, valamint tanácsadásáért a Megbízó a következ� díjakat fizeti meg Megbízott 



�������	�
������
������������������������������������������������������������������� �!"�#! �!��$�����%�&������'���

�

kiállított számlája alapján, annak benyújtásától számított 8 napon belül a Megbízott részére a 
Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 66000169 - 11085245  számú 
számlájára. 

Bels� ellen�rzési feladatok elvégzésének díjazása: 

 A bels� ellen�rzés díja:  120.000.-Ft + ÁFA / hó

Bels� ellen�rzési vezet� tevékenysége 
bels� ellen�rzési vezet�i tevékenység kerül elvégzésre, amely az alábbi feladatokra terjed ki:  

• Annak biztosítása, hogy minden, a bels� ellen�rzés hatáskörébe tartozó tevékenység, 
megfelel�en ténylegesen végrehajtásra kerüljön; 

• A bels� ellen�rzési tevékenység megszervezése, az ellen�rzések végrehajtásának irányítása, 
az ellen�rzések összehangolása; 

• Amennyiben az ellen�rzés során büntet�-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, a 
költségvetési szerv vezet�jének, illetve a költségvetési szerv vezet�jének érintettsége esetén 
az irányító szerv vezet�jének a haladéktalan tájékoztatása és javaslattétel a megfelel�
eljárások megindítására; 

• A lezárt ellen�rzési jelentés, illetve annak kivonatának a költségvetési szerv vezet�je számára 
történ� megküldése a Bkr. 43. § (4) bekezdésének megfelel�en; 

Egyéb díjak: 

Tanácsadói tevékenység díja:    25.000.-Ft+ Áfa/ nap 

Éves terven felüli ellen�rzési tevékenység: 
Amennyiben a Megbízó az éves ellen�rzési terven felüli további ellen�rzés elvégzésére kéri fel a 
Megbízottat, akkor jelen szerz�dés keretein belül lehet�ség van külön megállapodásra, amelynek 
díja 25.000.-Ft + ÁFA/nap kerül elvégzésre. 

Az árak tartalmazzák az elvégzett vizsgálatokról készített éves összesít� jelentés elkészítését is. 

Felek megállapodnak abban, hogy fenti díjakról Megbízott az ellen�rzési témák vizsgálatának 
eredményér�l készített végleges jelentések kézhezvételével egy id�ben jogosult számlát kiállítani. 

VII. Egyéb rendelkezések: 

1) Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott tevékenységét részben a vizsgált 
intézményeknél – az intézmény munkarendjéhez igazodva - részben saját székhelyén végzi. 

2) A Megbízottat titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illet�en, amelyr�l 
jelen megbízással kapcsolatban a Megbízó érdekkörét érint�en tudomást szerzett, továbbá 
amely a mindenkor hatályos törvények és vonatkozó jogszabályok titoktartásra irányuló 
rendelkezéseib�l adódik. E kötelezettség független a megbízási jogviszony fennállásától, és a 
megbízás megsz�nése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Megbízott 
által készített és a birtokában lév� egyéb iratokra is, ha ezek a titoktartás körébe tartozó tényt, 
adatot tartalmaznak. A titoktartási kötelezettség a Megbízott alkalmazottaira, alvállalkozóira, 
megbízottaira, teljesítési segédeire is kiterjed. 

3) A Megbízó az ügy ellátásához szükséges minden lényeges kérdésr�l a Megbízottat írásban 
köteles tájékoztatni. A Megbízott köteles a feladatait a Megbízó esetlegesen felmerül�
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igényeinek figyelembe vételével ellátni. A rögzített munkaprogramtól eltér� igények esetleges 
szakszer�tlenségér�l vagy célszer�tlenségér�l szakmai, jogi érvekkel köteles a Megbízót 
tájékoztatni. 

4) A Felek megállapodnak abban, hogy egymás közötti vitás kérdéseiket els�dlegesen békésen, 
tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, és csak ennek eredménytelensége esetén 
fordulnak bírósághoz. A Felek minden, jelen szerz�désb�l származó vitás kérdés eldöntésére 
- hatáskört�l függ�en – kikötik a Váci Városi Bíróság kizárólagos illet�ségét. 

5) A szerz�désben nem szabályozott kérdésekben a Felek a mindenkor hatályos, vonatkozó 
jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

6) A felek jelen szerz�dést – annak együttes áttanulmányozása, értelmezése és megértése után 
– mint akaratukkal megegyez�t jóváhagyólag aláírják. 

7) A szerz�dés 2 db eredeti, egymással teljes egészében megegyez� példányban készült, 
amelyb�l 1 példánya Megbízónál, 1 példány a Megbízottnál marad. 

Rétság, 2019. december 

         Rétság Város Önkormányzata         Danubius Expert Audit Kft. 
                  Megbízó                         Megbízott 
           Mez�fi Zoltán      Balogh Béla 
                polgármester                                                                    ügyvezet�

3.) A Képvisel�-testület 2020. évi munkaterve 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Varga Dávid Géza PVB elnök: Minden évben a december havi ülésen a polgármester terjeszti a 
Képvisel�-testület elé a következ� évi munkatervet. Ez most sem volt másképp. Javaslat érkezett, 
hogy célszer� lenne az éves ülések számát csökkenteni. Hét ülés lenne az évre el�re tervezve, 
aztán amikor össze kell ülnie a Testületnek soron kívüli ülésre, akkor az addig beérkezett kérelmeket 
is meg lehetne tárgyalni. A PVB ülések ezekhez az ülésekhez igazodnának. A Szociális Bizottság 
ülése minden hónap harmadik hétf�jén lenne. Véleménycsere hangzott el a Lakossági fórum és a 
Közmeghallgatás esetleges összevonásáról az érdekl�dés hiánya miatt. A végére mégis az az 
egységes álláspont alakult ki, hogy ne legyen összevonva a két esemény, adjunk lehet�séget a 
lakosságnak minél szélesebb kör� kapcsolattartásra. Ez alapján május 8-ára lett ütemezve a 
Lakossági fórum, a Közmeghallgatás pedig a szokásos novemberi ülés keretén belül lesz. A 
Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képvisel�-testület számára.  

Fodor Rita Mária jegyz� általános helyettese: A Képvisel�-testület munkatervét kötelez�
nyilvánosságra hozni, a mai napon is olvasható a honlapokon.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás, észrevétel? 

Dr. Szájbely Ern� képvisel�: December 15-e vasárnap, javítani kellene.  

Heged�s Ferenc képvisel�: Boldog vagyok, hogy nem péntek este lesznek az ülések, ezt köszönöm 
képvisel�társaimnak.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
242/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a 2020. évi 
munkatervér�l készített el�terjesztést. 
A Képvisel�-testület a határozat mellékletét képez� 2020. évi munkatervét 
jóváhagyja. 

Határid�: folyamatos 

I. 2020. év kiemelt feladatai:

Gazdálkodás  
� likviditás biztosítása,  
� racionális gazdálkodás megvalósítása bevételek emelésével, kiadások szinten tartásával, 

kintlév�ségek csökkentésével, szabad pénzeszközök lekötésével  
� ingatlanvagyonnal történ� gazdálkodás  

Település üzemeltetés, településfejlesztés  
� a vagyongazdálkodáshoz vagy költségcsökkentéshez kapcsolódó pályázati lehet�ségek 

felkutatása, lehet�ség szerinti megindítása, eredményes döntés esetén a már 
benyújtott pályázatok végrehajtása  

� a folyamatban lév� pályázatok végrehajtása 
� közterületek felújításának és karbantartásának folytatása  
� a Település-szerkezeti Terv és Helyi Építési szabályzat felülvizsgálata  

M�vel�dés, sport,  
� közm�vel�dés feltételeinek biztosítása   
� civilszervezetekkel való együttm�ködés   

II. Képvisel�-testületi ülések id�pontja és a javasolt napirendek

Január 28. kedd 16,00 óra 

(SZB. ülés id�pontja: január 20. hétf� 10,00 óra 
(PVB. ülés id�pontja: január 21. kedd 16.00 óra  
El�terjesztések benyújtásának határideje: január 10. péntek 12.00 óra  

1) 2019. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  
                                               Szociális Bizottság  

2) Polgármester 2019. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása   
El�terjeszt�: Dr. Varga Tibor jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  

3) Beszámoló a testület lejárt határidej� határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr�l valamint a két testületi ülés közötti id�szakban az 
önkormányzat érdekében végzett munkáról.  
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El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

Február 25. kedd 16,00 óra 

(SZB ülés id�pontja: február 17. hétf� 10,00 óra)                 )  
(PVB. ülés id�pontja: február 18. kedd 16.00 óra)  
El�terjesztések benyújtásának határideje: február 7. péntek 12.00 óra  

1) 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása   
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, Szociális Bizottság  

2) 2019. évi költségvetés módosítása  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

3) Gyermek és szociális étkezés térítési díjának meghatározása (opció) 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

4) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Meghívandó: közbeszerzési szakért�  

5) Beszámoló a Városi M�vel�dési Központ és Könyvtár 2019. évi tevékenységér�l, 
valamint a 2020. évi munka és rendezvénytervér�l  

El�terjeszt�: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

6) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2020.évi támogatására  
El�terjeszt�: dr. Varga Tibor jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,  

7) Beszámoló a testület lejárt határidej� határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr�l valamint a két testületi ülés közötti id�szakban az 
önkormányzat érdekében végzett munkáról.  

El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

ZÁRT ÜLÉS  
1)  Városi kitüntetések és elismerések adományozása  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

Március 31. kedd 16,00 óra 

(SZB ülés id�pontja: március 23. hétf�, 10,00 óra)  
(PVB. ülés id�pontja: március 24. kedd 16.00 óra)  
El�terjesztések benyújtásának határideje: március 13. péntek 12.00 óra 

1) Rétság Városi Rend�rkapitányság beszámolója  



�������	�
������
������������������������������������������������������������������� �!"�#! �!��$�����%�&������'���

�

El�terjeszt�: rend�rkapitány  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
Meghívandó: megyei f�kapitány  
Opció: Az anyag elkészülte után kerül felvételre a napirend 

2) Beszámoló a Városfejlesztési csoport 2019. évi munkájáról,  
El�terjeszt�: Salgai György városgondnok  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

3) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi m�ködésér�l   
El�terjeszt�: Dr. Varga Tibor jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

4) Sport és civil szervezetek 2020.évi támogatási pályázatainak elbírálása  
El�terjeszt�: Dr. Varga Tibor jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság,   

5) 2020. évi karbantartási és felújítási terv elfogadása  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

6) Beszámoló a testület lejárt határidej� határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr�l valamint a két testületi ülés közötti id�szakban az 
önkormányzat érdekében végzett munkáról.  

El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

Május 26. kedd 16,00 óra 

(SZB ülés id�pontja: május 18. 10,00 óra)  
(PVB. ülés id�pontja: május 19. kedd 16.00 óra)  
El�terjesztések benyújtásának határideje: május 08. péntek 12.00 óra 

1)  Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítésér�l, a pénzmaradvány 
elszámolásáról  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

2) Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó m�ködésér�l, a Nonprofit Kft. taggy�lésér�l, 
illetve a 2019. évi mérlegbeszámoló elfogadása   
El�terjeszt�: Nábelek Anna ügyvezet� igazgató  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

3) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetér�l  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

4) Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról  
El�terjeszt�: Dr. Varga Tibor jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  
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5) Beszámoló a közérdek� adatok közzétételének és megjelentetésének tapasztalatairól   
El�terjeszt�: dr. Varga Tibor jegyz�
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

6) Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
El�terjeszt�: Dr. Varga Tibor jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

7) Beszámoló a testület lejárt határidej� határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr�l valamint a két testületi ülés közötti id�szakban az 
önkormányzat érdekében végzett munkáról.  

El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

Augusztus 25. kedd 16,00 óra 

(SZB ülés id�pontja: augusztus 17. hétf� 10,00 óra  
(PVB. ülés id�pontja: augusztus 18. kedd 16.00 óra)  
El�terjesztések benyújtásának határideje: augusztus 14. péntek 12.00 óra 

1) 2020. évi költségvetés módosítása  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   

2) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetés féléves teljesítésér�l.   
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

3) Beszámoló a bels� ellen�r 2020. I. félévi munkájáról  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

4) Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk 
helyzetér�l  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

5) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda m�ködésér�l.   
El�terjeszt�: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezet�  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

6) Beszámoló a testület lejárt határidej� határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr�l valamint a két testületi ülés közötti id�szakban az 
önkormányzat érdekében végzett munkáról.  

El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

November 24. kedd 16,00 óra 
                              Közmeghallgatás 
(SZB ülés id�pontja: november 16. 10,00 óra)  
(PVB ülés id�pontja: november 17. kedd 16.00 óra)  
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El�terjesztések benyújtásának határideje: november 6. péntek 12.00 óra 

1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása   
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

2) Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetése id�arányos teljesítésér�l.   
El�terjeszt�: polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság 

3) A helyi adók mértékének megállapítása  
El�terjeszt�: jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság 

4) Tájékoztató Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálásának eredményér�l
El�terjeszt�: jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Szociális Bizottság  

5) 2020. évi földhaszonbér megállapítása 
El�terjeszt�: polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság 

6) Beszámoló helyi adók és egyéb követelések állományáról, behajtásuk helyzetér�l  
El�terjeszt�: polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság 

7) Beszámoló a testület lejárt határidej� határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr�l valamint a két testületi ülés közötti id�szakban az 
önkormányzat érdekében végzett munkáról.  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

December 15. kedd 16,00 óra 

(SZB ülés id�pontja: december 07. hétf� 10,00 óra) 
(PVB ülés id�pontja: december 08. kedd 16.00 óra)  
El�terjesztések benyújtásának határideje: november 27. péntek 12.00 óra 

1) A 2021. évi gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása 
El�terjeszt�: polgármester 
El�terjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság 

2) A Képvisel�-testület 2021. évi munkatervének elfogadása  
El�terjeszt�: jegyz�  
El�terjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság 

3) 2021. évi Bels� Ellen�rzési Program és Terv elfogadása  
El�terjeszt�: polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Mötv.52.§ (2) bekezdés szerinti bizottság 
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4) Beszámoló a testület lejárt határidej� határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr�l valamint a két testületi ülés közötti id�szakban az 
önkormányzat érdekében végzett munkáról.  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  
El�terjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság  

Lakossági fórum:  2020. május 08. péntek 18,00 óra
Tájékoztató az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2020. évi feladatokról  
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

-  
A munkatervet a képvisel�-testület 242/2019. (XII.13.) határozatával elfogadta.

4.) Szerz�déskötés jóváhagyása (Marton Szakért� Kft.) 
El�terjeszt�: dr. Varga Tibor jegyz�  

Varga Dávid Géza PVB elnök: Itt a címb�l nem derül ki, hogy mir�l szól az el�terjesztés. A 
hivatalban lév� liftet évente egy kötelez� m�szaki biztonságtechnikai felülvizsgálaton kell 
ellen�riztetni. Ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki az ülésen, a határozati javaslat elfogadását 
javasolja a PVB a Képvisel�-testület számára.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
243/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a Marton 
Szakért� Kft -vel kötend�, határozat mellékletét képez� Vállalkozási Szerz�dés 
Módosítást. A Polgármesteri Hivatalban lév� felvonó éves biztonságtechnikai 
felülvizsgálati tevékenységet a Szerz�dés Módosítás szerint jóváhagyja. 

Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyz�t a szerz�dés aláírására. 
  
Határid�: 2019. december 20. 
Felel�s: Dr. Varga Tibor jegyz�

Melléklet a jegyz�könyv végén csatolva 

5.) Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezése  
El�terjeszt�: dr. Varga Tibor jegyz�  

Varga Dávid Géza PVB elnök: A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Számviteli csoportjába kérte 
jegyz� úr a párhuzamos foglalkoztatás engedélyezését a Testülett�l. Vita nem alakult ki, 7 egyöntet�
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Bizottság a határozati javaslatot.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
244/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a párhuzamos 
foglalkoztatás engedélyezésér�l készített el�terjesztést. 

A Képvisel�-testület a Rétsági Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Szolgáltatási 
Csoportjánál 2020. január 1. naptól a jelenlegi munkakört betölt� dolgozó 
szülési szabadság igénybevételéig és a GYES és GYED idejére engedélyezi a 
párhuzamos foglalkoztatást. 

A párhuzamos foglalkoztatás fedezetét a 2020. évi költségvetésben ütemezni 
kell.  

Határid�: 2020. január 1. 
Felel�s: dr. Varga Tibor jegyz�  

6.) Tulajdonosi hozzájárulási kérelem 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A Tölgyfa utca 5. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátásához 
kérelmet és tervdokumentációt adott be az Al-Roti 2 Kft. Az eredeti határozati javaslathoz képest 
belekerült a javaslatba, hogy az eredeti állapotot a kivitelez� köteles visszaállítani, valamint szilárd 
burkolat bontása a kivitelezés során tilos. Ezekkel a kiegészítésekkel elfogadásra javasolja a PVB a 
határozati javaslatot a Képvisel�-testület számára.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
245/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�- testülete megtárgyalta a Al-Roti 2 Kft. 
kivitelezésében a Rétság 743 hrsz-ú ingatlan (Tölgyfa u. 5.) villamos energia 
ellátásáról szóló tulajdonosi hozzájárulás tárgyában készített el�terjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
megbízásából eljáró Al-Roti 2 Kft. (2363   Fels�pakony, Táncsics köz 8.) 
kérelmére – a mellékelten benyújtott, AFF Energy Kft által készített 
tervdokumentáció alapján – Rétság 743 hrsz-ú ingatlan megfelel� ellátása 
érdekében szükséges villamos energia ellátásához az érintett Rétság 740 hrsz-
ú kivett közterületre vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulását megadja az 
alábbi feltételekkel: 
- az eredeti állapotot a kivitelez� köteles visszaállítani, 
- a szilárd burkolat felbontása az építési területen tilos.  

Határid�: 2019. 12. 31. 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester 
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Mez�fi Zoltán polgármester: A jegyz�könyv kedvéért elmondom, hogy egy útról beszélünk, azt 
szeretnénk megmenteni a bontástól.  

7.) JUNIMED Kft. kérelme 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A JUNIMED Kft. vezet�je kérelmében leírta, hogy saját költségen egy 
gépkocsibeállót alakítanának ki az orvosi ügyeletes autónak, ugyanis az eddigi bérleményük 
megsz�nt. Ez nagy segítség lenne számukra. Vita nem alakult ki, a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képvisel�-testület számára:  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
246/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a JUNIMED Kft. 
kérelmér�l készített el�terjesztést. 

A Képvisel�-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a 356/35 és 356/36.hrsz-
on lév� gépjárm�tároló ideiglenes használatához az alábbi feltételekkel: 

1.) A Képvisel�-testület a garázs használatáért a kötelez�en ellátandó 
önkormányzati feladatra tekintettel bérleti díjat nem kér. 

2.) A helyiséget a vállalkozó a saját költségén köteles gépjárm�tárolásra 
alkalmassá tenni.  

3.) Amennyiben az önkormányzatnak szüksége van a területre, a 
vállalkozó a garázst 30 napon belül köteles kiüríteni és megszüntetni a 
használatát. 

4.) Az önkormányzat csereépületet nem köteles biztosítani.   

Határid�: 2019. december 20. 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester 

8.) VICAFER Kft. kérelme csapadékvíz befogadói nyilatkozatra 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Ez a kft. a Larion 2005 Kft. megbízásából nyújtotta be kérelmét. A 
helyi vállalkozó telken belül parkolót alakít ki. Az ide vonatkozó kormányrendelet alapján köteles a 
csapadékvíz tisztítására a vállalkozó. A telephelyen belül található aknában elhelyezett Bárczy 
sz�r�vel végezné el a tisztítást.  
Elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy az önkormányzat is használ ilyen sz�r�ket, ismeri a 
technológiát. Elhangzott, hogy sajnos gyakran elhelyeznek ilyen sz�r�t, de a tisztításuk már nincs 
megoldva.  
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

Mez�fi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
247/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a VICAFER Kft. 
csapadékvíz befogadói nyilatkozat kérésér�l készített el�terjesztést.  

A Képvisel�-testület, mint a közterületi vízelvezet� árok tulajdonosa, a Rétság, 
Zrínyi u. 5. szám alatt lév�, a LARIAN 2000 Kft. tulajdonát képez� ingatlan 
parkolójából összegy�lt csapadékvíz elvezetéséhez a befogadói nyilatkozatot a 
határozat mellékletét képez� m�szaki leírás alapján megadja.  

Határid�: 2019. december 20. 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester  

Mez�fi Zoltán polgármester: Úgy tudom, hogy err�l naplót kell vezetni, környezetvédelmi hatóság 
ellen�rizheti. 

9.) Fakivágási kérelem 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester 

Varga Dávid Géza PVB elnök: Az a gyakorlat, hogy szakért�i véleményt kérünk ezekkel a fákkal 
kapcsolatban. Ennél a fakivágási kérelemnél is úgy döntött a Bizottság, hogy szakért�i véleményt kell 
kérni. Az egyebekben elhangzott fakivágási kérelemnél már megvan a szakért�i vélemény. A 
bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képvisel�-testület számára.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
248/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta Misányi 
Zoltánné (2651 Rétság, Pet�fi u. 48.) négy darab feny�fa kivágásához 
benyújtott kérelmér�l készített el�terjesztést.   

A Képvisel�-testület a kérelemben szerepl� fák állapotáról szakvéleményt kér 
Görgényi-Varga Dóra alkalmazásában álló Walter Károly szakért�t�l. 

A tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Képvisel�-testület a szakvélemény 
ismeretében dönt. 

Határid�: 2020. január 15. 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester 

10.) Fakivágási kérelem 
El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Varga Dávid Géza PVB elnök: Ugyanazt az eljárást javasoltuk, amit az el�z� kérelemnél. Elhangzott 
az a javaslat, hogy nem kellene a kérelmez�t kötelezni a fa pótlására, hiszen hosszú távon nem 
biztos, hogy az a jó megoldás.  
A Bizottság 7 egyöntet� igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képvisel�-testület számára a 
határozati javaslatot. 

Mez�fi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
249/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta Baditzné Vígh 
Magdolna (2651 Rétság, Takarék u. 25.  egy darab almafa kivágásához 
benyújtott kérelmér�l készített el�terjesztést.   

A Képvisel�-testület a kérelemben szerepl� fák állapotáról szakvéleményt kér 
Görgényi-Varga Dóra alkalmazásában álló Walter Károly szakért�t�l. 

A tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Képvisel�-testület a szakvélemény 
ismeretében dönt. 

Határid�: 2020. január 15. 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester 

11.) Autós rendezvényhez területi kérelem 
              El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Varga Dávid Géza PVB elnök: Többször volt már ezen kérelmez� kérése el�ttünk. Akkor sem tudtuk 
támogatni. A kérés minden esetben hiányos volt.  Nem állapítható meg a területigény sem. 
Elhangzott egy javaslat, hogy az ilyen és ehhez hasonló laktanyai területigényekre lehetne egy 
egységes álláspontot kialakítania a Képvisel�-testületnek, ez majd a kés�bbiekben megtárgyalásra 
kerül. Elhangzott egy vélemény, mely szerint a kérelmez�nek nincs jogosultsága ilyen rendezvényt 
szervezni. A Bizottság 7 egyöntet� igen szavazattal elfogadásra javasolja az elutasító határozati 
javaslatot. 

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel?  

Jávorka János képvisel�: Nagyon örülök, hogy ilyen állásfoglalás született. Én is egyetértek ezzel a 
javaslattal.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
250/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a Szalay Gerg�
egyéni vállalkozó autós rendezvényekhez területi kérelem tárgyában készült 
el�terjesztést. 

A Képvisel�-testület nem járul hozzál, hogy az önkormányzat tulajdonában lév�
a laktanya mögötti területet autós rally és szlalom rendezvényre a szervez�k 
igénybe vegyék. 

Határid�: értesítésre: 2019. december 20. 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester 
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12.) Szerz�dés utólagos jóváhagyása (KRESZ park ivókút vízbekötés) 
              El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Varga Dávid Géza PVB elnök: Többször volt el�ttünk ennek a napirendnek a tárgya. Volt egyszer 
egy kis elakadás az ügyben, de a problémákat áthidaltuk. A Bizottság egyöntet� igen szavazattal 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 

Jávorka János képvisel�: Lassan másfél évben van folyamatban ez a dolog, most már látni az 
alagút végén a fényt. 

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
251/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a DMRV ZRT -
vel kötött, határozat mellékletét képez� Szerz�dést. A 2651 Rétság, Búzavirág 
u. (hrsz.: 145) alatti ingatlanra, a vízvezeték kiépítését ivóvízellátás érdekében 
Szerz�dés szerint utólagosan jóváhagyja. 

Felhatalmazza Mez�fi Zoltán János polgármestert a szerz�dés aláírására. 
  
Határid�: --- 
Felel�s: --- 

Melléklet a jegyz�könyv végén csatolva. 

13.) Döntés megüresedett bizottsági hely betöltésér�l 
              El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Varga Dávid Géza PVB elnök: Az ülésen elhangzott, hogy a Szociális Bizottság az a bizottság, 
amelyben minél több ember benne van, annál jobb. Válaszként elhangzott, hogy ebben a ciklusban 
így is kett�vel több emberrel m�ködik, mint eddig. A Bizottság elfogadásra javasolja a Képvisel�-
testület számára a határozati javaslatot.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
Én azzal a mondattal értek egyet, hogy minél több ember vesz részt a bizottság munkájában, annál 
nagyobb a rálátás. Az lenne a módosító javaslatom, hogy Kotroczó Balázst küls�s tagként válasszuk 
be a Szociális Bizottságba.  

Heged�s Ferenc képvisel�: A Szociális Bizottság az elmúlt 10 évben 5 f�vel m�ködött, most 7 f�vel 
fog m�ködni. A Bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy nem kívánnak újabb tagot felvenni a bizottságba.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Nem vitát akartam generálni.  
Kérem, szavazzon, aki egyetért a módosító javaslattal. Megállapítom, hogy a Képvisel�-testület 3 
igen és 4 tartózkodás szavazattal nem fogadta el a módosító javaslatot.  
Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 4 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: �
�
252/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta megüresedett 
Szociális Bizottsági hely betöltésének lehet�ségeir�l készített el�terjesztést. 

A Képvisel�-testület módosítja a 221/2019.(XI. 19.) KT. határozatát az alábbiak 
szerint:

A Képvisel�-testület a 2019-2024. ciklusra az alábbi bizottságokat hozza létre: 

- 8 f�s Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, 
- 7 f�s Szociális Bizottság, 
- 4 f�s Társadalmi Kapcsolatok Bizottság. 

A bizottságok összetételét, feladat- és hatáskörét a Szervezeti és M�ködési 
Szabályzatban át kell vezetni. 

Határid�: SZMSZ átdolgozására 2020. január 31. 
Felel�s: dr. Varga Tibor jegyz�

14.) Zöld város pályázat Támogatási Szerz�dés módosítása 
              El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Varga Dávid Géza PVB elnök: Mérföldkövekr�l van szó a közbeszerzési eljárás csúszása miatt.  

Fodor Rita Mária jegyz� általános helyettese: A megismételt közbeszerzési eljárás belekerült a 
táblázatba és egy február 28-i határid�t kapott.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
253/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a zöld város 
pályázat Támogatási Szerz�dés módosításáról készített el�terjesztést.   

A Képvisel�-testület a Támogatási szerz�dés módosítását az alábbi 
feltételekkel jóváhagyja. 
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Módosított GANTT diagram az alábbiak szerint alakul: 
Tevékenység 2017 2018 2019 2020 
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Projekt el�készítés 
(tanulmányok, m�szaki 
dokumentumok) 

        
          

              

Közbeszerzés                                 

Építési munkálatok                                 

Eszközbeszerzés                                 
Kötelez�en 
megvalósítandó kiegészít�
"soft" tevékenység 

                                

M�szaki ellen�r                                 

Marketing, kommunikációs 
szolgáltatások 

                                

Projekt menedzsment                                 

Nyilvánosság                                 

Szakasz El�készítés Megvalósítás 

ÜTEMTERV 

Elérés dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása

2019.05.15.

Részletes szakmai megalapozó tanulmány elkészítése. Az engedélyes 
tervdokumentációkat, engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat, 

igazolásokat, kiviteli tervdokumentációkat, valamint az ez alapján 
készült tételes tervez�i költségvetés bemutatása 

2019.06.25. Elkészült kiviteli tervdokumentáció szerinti tényleges m�szaki-szakmai 
tartalom megállapítása, elektronikus közbeszerzési eljárás elindítása 

2019.08.31. Közbeszerzési eljárás megindítása 3 részajánlattételi lehet�sséggel 

2020.02.29. Ismételt közbeszerzési eljárás lezárása  

2020.03.15. Valamennyi a projekt keretében megvalósítani kívánt építési 
projektelem vonatkozásában a vállalkozási szerz�dések megkötése 

2020.03.31. Munkaterület átadás-átvétel 

2020.05.31. A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 25%-os készültségi 
szintje  

2020.07.31. A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 50%-os készültségi 
szintje  
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Elérés dátuma Megvalósítani tervezett eredmény leírása

2020.09.15. A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 75%-os készültségi 
szintje  

2020.11.05. 

A városrehabilitációs környezettudatos beruházás 100%-os 
készültségi szintje. Eszközbeszerzés A városrehabilitációs 

környezettudatos beruházás 100%-os készültségi szintje, m�szaki 
ellen�r beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások. A 

tervezett tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzés. 

2020.11.20. 

Projektzárás Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei, pl.: 
marketingeszközök fejlesztése, valamint rendezvényszervezés, 
kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek. A projekt szakmai 

megvalósításához szükséges egyéb szolgáltatások végteljesítése  

A projekt el�rehaladását akadályozó tényez�k ismeretében minden kétséget 
kizáróan megállapítható, hogy a 2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosítószámú, 
Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása 
Rétságon cím� projekt keretében a Támogatást igényl�nek fel nem róható 
okból következett be a késedelem a projekt megvalósítása során. 

A hosszabbítási kérelem a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) 
bekezdés feltételeivel összhangban áll. A módosítás nem változtatja meg a 
projekt alapvet� célját, valamint a támogatott tevékenység az így módosított 
feltételekkel is támogatható lett volna. A projekt megvalósítási határideje 
2020.11.20. napjára módosul, amely megfelel a TOP-2.1.2-15 kódszámú, Zöld 
város kialakítása tárgyú Felhívás 3.3.2. pontjának el�írásainak. 

Felhatalmazza Mez�fi Zoltán polgármestert a mérföldkövek teljesítési 
id�pontját tartalmazó melléklet aláírására. 

Határid�: azonnal 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester 

15.) Szerz�déskötés jóváhagyása: Escargoz koncert 
            El�terjeszt�: Varga Nándorné igazgatóhelyettes  

Varga Dávid Géza PVB elnök: 2019. december 21-én rendezi meg a Városi M�vel�dési Központ és 
Könyvtár a hagyományossá vált Mindenki Karácsonya cím� rendezvényt. Az aznapi program része 
az Escargoz zenekar koncertje. A szerz�dés-tervezet nem tartalmazta a koncert id�tartamát.  

Fodor Rita Mária jegyz� általános helyettese: Kiegészítésre került a szerz�dés, és a határozati 
javaslatba is belekerült az 50 perc. 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képvisel�-
testület számára.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
254/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a Városi 
M�vel�dési Központ és Könyvtár Szolgáltatási szerz�dés jóváhagyásáról 
készített el�terjesztését. 

A Képvisel�-testület a határozat mellékletét képez�, az ESCARGOZ zenekarral 
kötend�, 50 perc m�sorid�re szóló Szolgáltatási szerz�dését jóváhagyja. 
A Képvisel�-testület felhatalmazza Varga Nándorné igazgatóhelyettest a 
szerz�dés aláírására. A rendezvény 220.000 Ft-os költsége az intézmény 
2019. évi költségvetésében biztosított. 

Határid�: 2019. december 16. 
Felel�s: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

Szolgáltatási szerz�dés 

Amely létrejött a Városi M�vel�dési Központ és Könyvtár (2651. Rétság, Rákóczi út 26.) 
 – mint megrendel� – és 

Név: ESCARGOZ zenekar (EMI Sound Kft. 2038 Sóskút, Vörösmarty u. 6. Adószám: 25345748-2-
13) – mint szolgáltató között – az alábbi feltételek szerint: 

A szolgáltatás megnevezése: ESCARGOZ zenekar él� karácsonyi koncert (50 perc)

A szolgáltatás helye: Városi M�vel�dési Központ és Könyvtár színházterme  ...................  

Id�pontja: 2019. december 21. szombat, kb. 17.30 óra .........................................................  

A szolgáltatás költsége: 220.000 Ft, azaz Kett�százhúszezer Forint ....................................  

A szolgáltatás költsége annak teljesítésekor kerül kifizetésre egy összegben, számla ellenében 
készpénzben a helyszínen. Az összeg a szállítási- és útiköltséget tartalmazza. A szolgáltató vállalja, 
hogy esetleges megbetegedés (meghibásodás) esetén megfelel� helyettesr�l (helyettesít�
eszközr�l) gondoskodik. 

Megjegyzés, technikai feltételek: .............................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................  

A szerz�désben foglaltakat a szerz�d� felek közösen alakították ki, azokkal egyetértenek. 

Rétság, ………………………… 

  .............................................   .............................................                         
               megrendel�  szolgáltató 

16.) Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása 
           El�terjeszt�: Kramlik Károly KBB elnöke 

Varga Dávid Géza PVB elnök: A Közbeszerzési Bizottság december 10-én tartotta ülését, és a Zöld 
város pályázattal kapcsolatos közbeszerzési dokumentációkról volt szó. A közbeszerzést újra ki kell 
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írni mindhárom részre, mert a közbeszerzést lebonyolító cég hibázott. Az eredetihez képest 270 
napról 210 napra csökkentették a kivitelezési id�t, az el�leg bekérésnek a lehet�ségét 20 %-ról 30 
%-ra emelték. Márkus úr elmondta, hogy nem kötelez� kikérni a 30% el�leget. A beadott pályázatok 
referenciájában csökkentették az el�z� munkák igazolásánál a referenciamutatóként felmutatott 
terület nagyságát. Elhangzott, hogy a mostani eljárás folyamán egy min�ségi tanúsítási eljárást 
követ�en indulhat meg a közbeszerzés. A szakért�k remélik, hogy ez nem lesz hosszadalmas 
folyamat. A Bizottság egyöntet� igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a 
Képvisel�-testület számára.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, javaslat, kérem, szavazzon, 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: �
�
255/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete megtárgyalta a TOP-2-1-2-15 
kódszámú, Zöld város kialakítása tárgyú pályázat közbeszerzési 
dokumentumainak jóváhagyásáról készített el�terjesztést. A Képvisel�-testület a 
határozat mellékletét képez�  

- Ajánlati felhívást,  
- Közbeszerzési dokumentumot, 
- Az 1-3 részre vonatkozó Vállalkozói szerz�dés tervezeteket, 
- A közbeszerzési m�szaki leírást 

jóváhagyja.  

Felkéri a közbeszerzést lebonyolító vállalkozás képvisel�jét a jóváhagyott 
dokumentumok folyamatba épített ellen�rzés céljából történ� megküldésére az 
illetékes szervek részére.  

Határid�: 2019. december 17. 
Felel�s: Mez�fi Zoltán polgármester 

Melléklet a jegyz�könyv végén csatolva. 

S Z Ü N E T 14. 57. órától 15.10 óráig.  

17.) Alpolgármester megválasztása (szóbeli el�terjesztés) 
              El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Mez�fi Zoltán polgármester: A Képvisel�-testület az elmúlt két hónapban eleget tett annak a 
kötelességének, hogy minden képvisel�-testületi ülésen napirendre t�zte az alpolgármester 
megválasztását. A törvény el�írja, hogy a polgármester javasolhat alpolgármestert, a képvisel�-
testület eldönti, hogy kívánja-e támogatni azt a javaslatot. A ciklus elején volt egy olyan igény, hogy a 
fiatal, frissen megválasztott képvisel�k közül legyen az alpolgármester megválasztva. Az elmúlt 29 
évben megfigyelhet� volt, hogy mindig azt választotta meg a képvisel�-testület, akit a polgármester 
javasolt. Abban vagyok partner, hogy ha már van olyan igény, hogy legyen fiatal alpolgármester, 
akkor javaslom, hogy legyen két tiszteletdíjas alpolgármester. Az egyik egy olyan, aki régen ismeri a 
feladatokat, és ez a tapasztaltabb alpolgármester megfelel� tanácsokat tudna adni a fiatal 
alpolgármesternek. Id� hiányában én olyan segít� kollégát/kollégákat keresek, akik tudnak 
tehermentesíteni. Szerintem az itt ül�k közül mindenki alkalmas arra, hogy alpolgármester legyen.  
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Heged�s Ferenc képvisel�: Azt hiszem, hogy a 29 évet el kellene felejteni, új világra ébredtünk a 
fiatalokkal. 1998-2002-ig te is fiatal voltál, mégis megcsináltad. Büszke voltam rád. Az én 
polgármesterségem indulásánál ti voltatok többségben, téged jelöltelek meg alpolgármesternek. Igaz, 
hogy sok feladatod nem volt. A fiatalok nagy bizalmat kaptak a választóktól, szeretnénk ezzel élni. A 
választók fogják eldönteni, hogy jól csináltuk-e a dolgunkat.  
A település érdekében ragaszkodtunk Bakó Mónikához, hisz egyikünknek sincs olyan képzettsége, 
iskolai végzettsége, mint neki. Kérjük, hogy javasold �t. Amíg bel�le nem lesz f�állású 
alpolgármester, addig hiába ülünk itt. Gondold át a saját érdekedben is.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Messzemen�en visszautasítom, hogy esetleg mi azért ülünk itt, hogy az 
újonnan megválasztott képvisel�ket visszatartsuk. Kristálytiszta javaslatom volt, hogy a különböz�
életkorok kart karban legyenek jelen az alpolgármesterségnél. Van egy tanulási folyamat.  

Heged�s Ferenc képvisel�: Te hol voltál 2002-ig polgármester, hogy jól megtanultad? 

Mez�fi Zoltán polgármester: Voltam képvisel�. 

Heged�s Ferenc képvisel�: Én büszke lennék a helyedben, ha átadnád a tudásod ennek a lánynak.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Át is fogom. Bizonyos hagyományokkal id�nként lehet szakítani, mert 
nem biztos, hogy egy id� után nem válnak terhessé. De vannak bizonyos tapasztalatok is mögöttünk.  
Jelenleg tiszteletdíjas alpolgármesternek Dr. Szájbely Ern�t javaslom.  

Dr. Szájbely Ern� képvisel�: Mez�fi úr úgy lett polgármester, hogy el�tte végig csinált egy ciklust. 
Azt gondolom, hogy az el�z� két javaslata is teljesen kompromisszumkész volt. Azt, hogy te egy 
együttm�ködésre képtelen ember vagy, azt mindnyájan tudjuk. Mit jelent az, hogy nem javasoljuk? 
Mit jelent az, hogy „mi”? Miért beszélsz többesszámban? Felhatalmaztak?  

Heged�s Ferenc képvisel�: Igen. A város érdekében beszélek.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Ebbe bele lehet takaródzni.   
Ez egy kompromisszumkész javaslat volt, elmondtam, hogy azon menet közben lehet változtatni. 
Fenntartom, hogy ezt nem lehet a közepér�l kezdeni.  
Megkérem a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy vezényelje le a szavazást.  

S Z A V A Z Á S I  S Z Ü N E T  15.24 órától 15.31. óráig. 

Dr. Szájbely Ern� Szavazatszámláló Bizottság elnöke: A Szavazatszámláló Bizottság elvégezte 
munkáját. Megállapította, hogy a szavazóurnában 7 darab érvényes szavazat volt. Az igen 
szavazatok száma 3 darab, a nem szavazatok száma 4 darab volt. 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete 3 igen és 4 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: �
�
256/2019. (XII. 13.) számú Kt. határozat: 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel�-testülete a polgármester javaslatára, 
titkos szavazással a képvisel�testület megbízatásának id�tartamára Dr. 
Szájbely Ern� képvisel�t társadalmi megbízatású alpolgármesternek nem 
választotta meg.  

Határid�: - 
Felel�s: - 
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18.) Beszámoló a testület lejárt határidej� határozatainak végrehajtásáról és az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekr�l.  

              El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Varga Dávid Géza PVB elnök: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a napirendet. Vita, kérdés nem 
volt, elfogadásra javasoljuk a Képvisel�-testület számára a beszámolót.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, kérem, szavazzon, aki a 
beszámolót elfogadásra javasolja. Megállapítom, hogy a Képvisel�-testület 7 egyöntet� igen
szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót. 

19.) Tájékoztató a két testületi ülés közötti id�szakban az önkormányzat érdekében 
végzett polgármesteri munkáról   

              El�terjeszt�: Mez�fi Zoltán polgármester  

Mez�fi Zoltán polgármester: Bizottsági ülésen hangsúlyoztam, hogy néhány napról van szó.  

Varga Dávid Géza PVB elnök: Ennyit szerettem volna elmondani én is. A Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság tudomásul vette a tájékoztatót.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, a Képvisel�-testület tudomásul 
veszi a beszámolót. 

20.) Egyebek 

Mez�fi Zoltán polgármester: Költségvetés-tervezési id�szak áll el�ttünk. Minden képvisel�t�l kérem, 
hogy adjon be néhány javaslatot, hogy ne maradjon ki semmi. Aztán majd a Képvisel�-testület dönt 
ezekr�l. Január els� napjaiban szeretném ezt az asztalon látni, hogy legyen mib�l dolgozni.  

Heged�s Ferenc képvisel�: Tudjuk, hogy a múlt héten ónos es� esett, nehéz volt az utakon 
közlekedni. Felhívtam a városgondnokot, hogy küldje a traktort, hogy szórja le az utat. Ugyanakkor 
volt egy rászoruló, akit Pestre kellett szállítani azon a napon. Én ígértem meg neki, hogy elviszem, de 
nem tudtam elmenni. Ritától kértem segítséget  el�z� nap, hogy Robi vagy Máté Laci vigye el az 
embert Pestre. Rövid id�n belül visszahívott Rita, hogy Gyuri úgy döntött, hogy a traktoros megy. Ezt 
szeretném tisztázni, mert megállítanak emiatt, hogy én küldtem el a traktorost. Én nem önhatalmúlag 
küldtem el.  

Fodor Rita Mária jegyz� általános helyettese: Így volt. Felhívtál, én szóltam a városgondnoknak. Azt 
az információt kaptam, hogy Bérci Robi épp az anyakönyvvezet�nek csinált egy asztal, a számítógép 
szét volt szedve, nem lehetett félbehagyni. Máté Laciról tudjuk, hogy Pesten nem vezet. Megnéztük 
az id�járás el�rejelzést, nem mutatott ónos es�t. Gál Pistinek van pesti rutinja, ezért gondolt rá a 
Gyuri. Ónos es�ben a legnehezebb a közterületek takarítása. Van egy ütemterv – ami elötted sem 
ismeretlen -, a legfontosabb a katasztrófavédelmi területek megtisztítása (t�zoltók, ment�állomás, 
járóbeteg, és a buszmegállóból kivezet� Kossuth utca). Utána következnek a közintézmények, 
ezután következnek az emelked�s utcák. Ezután következik a többi utca. Ónos es�ben elindulnak a 
munkásaink, de mikor folyamatosan esik az es�, akkor az lemossa a sót a lejt�s utcákon. Azt 
javaslom a város lakosságának, hogy keresse meg a rászoruló a háziorvost, mert betegszállító 
mindenkinek jár. Ráadásul az így beszállított beteg el�nyt élvez a kórházban is, el�reveszik.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Bíztam benne, hogy mára elengeded ezt a témát. Nagyon sajnálom ezt 
a beteget, mert az internetet teleirkálták ebben a témában. Ma már sírva hívott fel emiatt. Egy jó 
ismer�söm úgy jellemezte, hogy Heged�s Ferenc begyújtja a tüzeket, mi meg szaladgálunk utána. 
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Valahol megígérsz valamit, és az szemb�l jön. Két hónapja nem szóltam sok mindenért, hogy nem 
jutok be az irodába, hogy intézkedsz. Ilyen nincs. Te megígéred a betegnek, hogy elviszed, aztán 
betelefonálsz a hivatalba, hogy vigye el valaki, aztán megkritizálod, hogy miért az vitte el, aki. 
Nagyon sajnálom, hogy ezzel kell foglalkoznunk. Valaki mondja már meg Heged�s Ferenc 
polgármester úrnak, hogy eltelt két hónap. A képvisel� kérhet. Kérlek, ne csináld ezt, a saját 
érdekedben.  

Dr. Szájbely Ern� képvisel�: Ha valaki magánfelajánlást tesz, azt csinálja meg. Tudod, mekkora 
felháborodás van a városban? Van betegszállító. Ha felvállaltad, csináld meg. Az csúcs volt, hogy ezt 
te számonkérted. Nagyon sokan megkerestek ez ügyben, hogy hogyan m�ködik ez. Nagyon 
kellemetlen helyzetbe hoztad az illet�t is. 

Heged�s Ferenc képvisel�: Nem mentem intézkedni egyszer sem, csak mikor szólnak a lányok, 
hogy menjek aláírni. Nem pályázok a székedre.  

Mez�fi Zoltán polgármester: Kezdjünk viselkedni egy testületi ülésen!  
Visszatérve a témához. Az a jelentés, amit kértem, az tartalmazza, hogy nem jelezték másnapra az 
ónos es�t. A beteg zokogva hívott fel, � egy köztiszteletben álló személy. Jegyz� általános 
helyettese asszony elmondta, hogy ki hol volt. Ha bevállalok magánemberként valamit, akkor 
végezzem el, és f�leg ne vádoljak senkit.  

Dr. Szájbely Ern� képvisel�: Ónos es�nél nincs olyan település, ahol öt percen belül tiszta utakat 
csinálnak. Az aznapi híradóban jól látható volt, hogy mennyi baleset történt a gyalogosok körében. 
Rétságon nem volt ilyen baleset egy sem. Soha nem lesz olyan, hogy egy hóesésnél rögtön hótiszta 
lesz minden utca. Meg kell kérdezni a ment�söket, hogy más településen mi a helyzet Rétsághoz 
képest.  

Varga Dávid Géza PVB elnök: Csatlakozom doktor úrhoz, még ha meg is köveznek majd érte. Ha 
esik a hó, akkor ne használjuk az autót. Kicsit el van ferdülve a világ. Már ott tartunk, hogy ha leesik 
egy falevél, akkor az önkormányzat a hibás. Ha pl. a Körtefa utcában veszek házat, akkor tudjam, 
hogy télen gond lesz. Régen hol volt hóeltakarítás?  
Heged�s képvisel� társunk jószándékkal megígért valamit. Nem tudta teljesíteni. Jó szándékkal 
felhívta a jegyz� általános helyettesét. � jó szándékkal továbbadta a városüzemeltetésnek, aki jó 
szándékkal teljesítette a kérést.  
Nem titkolt célunk, hogy az ellenzéki médiák legyenek szabályozva. Az a mocskolódás, amelyet 
némely helyi média megenged magának, az döbbenet.  
Városgondnok úrral beszéltem, a sószóró beszerzése beindult, így lesz egy tartalék sószórónk.  

Heged�s Ferenc képvisel�: Nem hittem, hogy idáig fog ez fajulni. Csak tisztázni szerettem volna, 
hogy nem önhatalmúlag kértem fel senkit. Ha valaki tudja, hogy Rétság hogyan van karbantartva, az 
én vagyok. Rétság büszke lehet arra, ahogy rendbe vannak tartva a járdák és az utak.  

Jávorka János képvisel�: Az id�járás érdekes dolog. Mindent meg kell tenni, hogy megfelel�en 
karban legyenek tartva a közterületek. Az utasokat nem érdekli, hogy ki a felel�s, az érdekli, hogy 
közlekedni tudjanak. Az önkormányzat a jöv�ben is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy 
rendben legyenek a járdák és az utak.  
Reggelente nagyon felháborít, amit a Nagyparkolóban tapasztalok. Rengeteg kidobott szemét van. 
Kérem, aki ilyet tapasztal, az hívjon engem, vagy a hatóságot, hogy lehessen intézkedni.  
Békés, boldog karácsonyt kívánok, és még eredményesebb 2020-as évet! 

Heged�s Ferenc képvisel�: Csatlakoznék képvisel� társamhoz, kamerát kell felszerelni.  
Mindenkinek áldott, békés karácsonyt kívánok! 
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Mez�fi Zoltán polgármester: Szintén áldott, békés karácsonyt kívánok valamennyi képvisel�
társamnak, valamennyi rétsági polgárnak. Azt kívánom magunknak, hogy a következ� esztend�ben 
jó együttm�ködéssel tudjunk együtt dolgozni. Jó egészséget és jó munkát kívánok a következ�
esztend�re! 
Az ülést16. 07. órakor bezárom. 

Kmf. 

Mez�fi Zoltán                                                    Dr. Varga Tibor 
polgármester                                                      jegyz�

Bencsok Péter                                                  Jávorka János 
jegyz�könyv hitelesít�                                        jegyz�könyv hitelesít�
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