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1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Engedjék meg, hogy adminisztrációs munkámról, ügyfélfogadásaimról a tájékoztatást mellőz-
zem. Azt gondolom, hogy a rekordmagas számú polgármesteri határozatszám híven tükrözi 
munkánkat, valamint a város működését, fejlődését a veszélyhelyzet alatt is. 
 
 
A veszélyhelyzet alatti polgármesteri munkámról az alábbi tájékoztatást adom: 
 
Szeptember 02.: Dr. Fidel Enikő keresett meg, tájékoztatást kért a II. számú háziorvosi szolgá-
latnál megüresedett orvosi álláshelyről. Tájékoztattam őt a lehetőségekről, valamint arról, hogy 
a praxis megvásárlásáról kitől tud érdeklődni. 
Aláírásra került a Green Goes Kft-vel a vállalkozási szerződés. 
 
Szeptember 03. A 32 ha-os területen bejáráson vettem részt. Megbeszéltük a következő heti 
munkaterület átadást.  
A Rákóczi út 32. szám alatti önkormányzati épület tetőszerkezete beázott. A káreseményt 
bejelentettük a biztosítónak. Ezen a napon a kárszakértő megtekintette a tetőt. 
 
Szeptember 04.: Testületi anyag, kárszakértői jegyzőkönyv megküldésére került sor. 
 
Szeptember 07.: Demeter Magdolnával a volt laktanya területén volt közös bejárás. 
 
Szeptember 08.: Vállakozó kért találkozót, szándéka szerint dohányboltot kívánt nyitni 
Rétságon. Ezt követően az  Ipoly TV készített velem riportot a Zöld Város pályázat kapcsán. 
 
Szeptember 09.: Kérelmet nyújtottam be az ÉMÁSZ-hoz, az október 08-i Petőfi utcai kikapcso-
lás tárgyában (hatalmas méretű fenyőfák kivágása). 
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Varga Dávid Gézával egyeztettem a Rákóczi út 32. szám alatti épület javítása érdekében, a 
lehetséges kivitelezőről. 
Oláh Tamás a DMRV munkatársa keresett fel az ivóvízközmű térítésmentes átadás előkészí-
tése érdekében. 
 
Szeptember 12.: Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén vettem részt. A város területén 
végzett munkájukat megköszöntem. 
 
Szeptember 14.: A Green Goes Kft részére átadásra került a munkaterület. 
A beérkezett javaslatok alapján egyeztettem az ácsokkal a Rákóczi út 32. szám alatti épület 
tetőjavítása tárgyában. 
Az óvodaudvarra megkérkezett a 4 millió forintos árajánlat, melyről sem a jegyző sem jóma-
gam nem tudtunk.  
A buszöböl forgalomba helyezéséről egyeztettem a műszaki ellenőrrel. Réges-régen tudott 
volt a ráépítés az állami területre, több más okkal együtt ezért nem lehet forgalomba helyezni. 
 
Szeptember 15.: Testületi ülés 
 
Szeptember 16.: Green Goes Kft vezetője keresett meg ideiglenes telephely igényével. A volt 
laktanyát bejárva megtaláltuk a megoldást. 
 
Szeptember 21. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
A Rákóczi út 53-59. szám előtti ingatlan kitűzésén vettem részt. 
Demeter Magdolna és társával volt közös egyeztetésünk. 
Részt vettem a Spangár kör rendezvényén, díjakat adtam át. 
 
Szeptember 22. A Zöldváros pályázat ellenőrzéséről értesített Magyar Államkincstár. Doku-
mentumokat készítettünk elő az ellenőrzéshez. 
Bíró Annát emlékeztettem a korábbi 1.000.000 Ft-os támogatás elszámolására. 
Pádár Gyöngyivel egyeztettem a fogorvos kinevezéséről, a kapcsolódó adatszolgáltatási, be-
jelentési kötelezettségekről. 
 
Szeptember 23.: A Kormányhivatal munkatársaival történt egyeztetés. Az építéshatósági dol-
gozók elhelyezéséhez saját tulajdonú épületbe, még rövid időt kértek. Kértük, hogy a közös 
költségek viselésére jogászuk készítsen elő egy megállapodást. Ezen a napon még csak két 
főről volt szó, majd másnap megérkezett a harmadik munkatársuk is. Sajnos megállapodás 
még a mai napig nem készült el.  
Kérésre felvetettük a Hivatal mögötti parkoló közös felújításának igényét. Azt a választ kaptuk, 
mivel közterület, ezért nem tudnak beszállni a költségekbe. 
 
Szeptember 24.: Középiskola tetőszerkezet felmérésén vettünk részt ajánlatot benyújtani kí-
vánó vállalkozóval . 
 
Szeptember 25.: Ütemtervet kértem a Green Goes Kft-től, lakossági tájékoztatót kívántam 
közzétenni. 
Kovács Miklóssal egyeztettem a területrendezési tervről, illetve a lehetséges iskolai étkezde 
helyszínéről. 
Hiánypótlás érkezett a MFP Temetőfelújítás pályázathoz, megküldtem a hiányzó dokumentu-
mot. 
Szeptember 26.: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat misével egybekötött közmeghallgatá-
sán vettem részt. 
 
Szeptember 28.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
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Oszter Sándor keresett meg kérésével kapcsolatban. A kéréséről előterjesztés és döntés szü-
letett. 
Kovács Domonkos keresett meg a II. világháború, illetve 56’ -os események kapcsán. Egy 
történelmi játékhoz kívántak filmkockákat készíteni a volt laktanya területén. Az elkészült 
anyagot megkaptam. Csak gratulálni tudok a fiatalembernek! Átgondolt, alapos, korhű alkotás 
készült.  
Szeptember 29.: Google keresővel figyelik az illegális hulladéklerakókat. A tolmácsi 
jegyzőhelyettes asszony keresett meg, hogy a volt laktanyában a rétsági tulajdonban lévő, de 
tolmácsi területen illegális hulladéklerakót találtak. Egyeztettünk elszállításáról, melyet termé-
szetesen önkormányzatunk rendelt meg. Köszönet a vállalkozónak, aki elszállította a hulladé-
kot, díjat nem kért érte.  
A tanuszoda projekt menedzsmentjével egyeztettem aktuális kérdésekről. Például beérkezett 
anyagok depózása. Többedszer jeleztem a szauna kérésünket, melyre ígéretet kaptam. 
Szeptember 29.: Tóth Ferenc atyával egyeztettünk a Mindszenty napról. 
 
Október 05.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
Képviselői egyezetetésen vettem részt. 
Felvettem a kapcsolatot a Romhányi erdészettel a 2020. évi szociális tűzifa és szállítása tár-
gyában. 
 
Október 06.: Sürgetésemre megérkezett a régészeti megállapodás. 
Beszédet mondtam az október 6-i ünnepségen 
A Család és Gyermekjóléti Központba voltam hivatalos munkaértekezletre. 
 
Október 08.: Koordináltam a szociális tűzifa beszállítását. 
Egyeztettem a fogorvos doktornő részére kiveendő lakásról, a fizetés, szerződés stb feltételei-
ről. 
Október 12.: Megtekintettük a lakást a doktornővel.  
Jelzést kaptam, hogy a volt OTP előtti fenyőfa gallyai a felújított rész tetejére vezetik a vizet. 
 
Október 13.: Helyszíni bejáráson voltam a Pusztaszántói út kastély utáni szakaszán. Lakossá-
gi bejelentés érkezett, hogy járhatatlan esőzés után.  
Projektértekezleten vettem részt. 
Egyeztettem Brezvai Imrével a vállalkozása kérelméről, felajánlásairól. 
 
Október 14.: Munkaterület átadáson vettem részt a 32 ha-os területen 
 
Október 15.: Dr. Szájbely Ernő képviselővel egyeztettem a doktornő lakhatási támogatásáról. 
Az egyeztetésbe bekapcsolódott Varga Dávid Géza képviselő is, aki egyetértett Szájbely dok-
tor javaslataival (ne a teljes összeg kerüljön kifizetésre az önkormányzat részéről, hiszen az 
orvosi lakásnak is lenne bérleti díja) 
 
Október 19. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
 
Október 20. Az AFT Hungária Kft. ünnepélyes rendezvényén vettem részt. 
PVB ülésen vettem részt. 
Legnagyobb ledöbbenésemre a PVB ülésről hazaérve csörgött a telefonom. A Rétsági Rend-
őrkapitányság munkatársa keresett meg azzal, hogy egy idős cukorbeteg hölgytől Budapesten 
ellopták a táskáját. Benne a kulcsa, telefonja, pénze. Gondoskodjak arról, hogy az ajtaja fel 
legyen törve és a hölgy be tudjon jutni az inzulinjáért. Azt hittem rosszul hallok! De közölték, 
hogy siessek, mert a hölgy rosszul lesz. Városgondnok úrral, Gál István úrral helyszínre men-
tünk. Az idős hölgy több mint óra múlva érkezett meg, elmondása szerint rosszul lett az úton, 
segítséget a Városi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársaitól kért. Vizet és kenyeret 
tudtak neki adni azonnal. Majd a lakáshoz érkezett még több segíteni szándékozó rétsági la-



4 
 

kos. Több órás kísérlet után sikerült a biztonsági ajtót betörni. Most jelentem ki, hogy ez volt 
az első és utolsó eset, hogy bárkinek a kérésére lakásfeltörésben részt vegyek. 
 
Október 22.: A Magyar Államkincstár megtartotta projekt ellenőrzését. Dokumentumok, tájé-
koztatás és helyszíni szemle voltak az ellenőrzés részletei. 
Testületi ülésen vettem részt. 
2020. október 26. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
 
2020. október 27. Illegális hulladéklerakók felszámolásáról egyeztettem Bihari Zoltánné ügy-
félszolgálati vezetővel. 
 
2020. október 28.: Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott tájékoztatott a Rákóczi út 32. szám 
alatti épülettel kapcsolatos terveiről. Felvetette, hogy esetleg a jelenlegi Polgármesteri Hivatal 
épülete nem fér-e bele az elképzeléseikbe, de azt a választ kaptam, hogy a magántulajdono-
sok jelenléte megakadályozza bármilyen pályázat benyújtását és úgy tudja, hogy irreális árat 
kérnének a helyiségekért. 
 
Október 29-30: A illegális szemétlerakók felszámolására kiírt pályázaton dolgoztunk. Bíró An-
na segítségével sikerült olyan környezetvédelmi szakembert találni, aki felmérte a 32 ha-on 
lévő hulladék mennyiségét fajtánként.  
 
November 2.: Megérkezett a környezetvédelmi szakember, a helyszínre kísértem. 
Kezdeményeztem Vandornyik Dénes műszaki ellenőrnél személyes találkozót buszöböl forga-
lomba helyezése miatt. 
Több felháborodott rétsági lakos keresett meg azzal, hogy Szendehely és Katalinpuszta között 
a Közút falat épít a gyorsító sávnál. Tájékoztattam a lakossági felháborodásról a Közút mun-
katársát, aki ekkor még nem is tudott arról, hogy aláírásgyűjtés is indult. 
 
November 03.: 9,00 órakor helyszíni egyeztetésen vettem részt Vandornyik Dénessel a busz-
öblöknél. 
 
November 04.: Konténerétkezdére árajánlatot beadni szándékozóval tekintettük meg a hely-
színt. 
November 06.: Előzetes egyeztetés, érdeklődés céljából megkerestük egymást egy vállalko-
zóval kutyaiskola nyitásának lehetőségének tárgyában. 
 
November 09.:  Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
Egyeztettem Dombai Gáborral a buszöbölpár helyszínrajza miatt. 
Green Goos Kft képviselője tájékoztatott aktuális kérdésekben 
Cseh nagykövettel találkoztam, elképzelésük hogy csereprogram keretében gyermekcsopor-
tok táborozhassanak a V4 alapból. 
 
November 10.: Több vállalkozó érdeklődött a bölcsőde pályázat kivitelezése tárgyában. Túl 
sok mindenről nem tudtam tájékoztatást adni, bíztattam őket, hogy adjanak be pályázatot, 
majd a pályázat kerül elbírálásra. A komolyabb érdeklődők nevei szerepelni fognak a megszó-
lítandó vállalkozások között. 
 
November 11. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
Kihirdetésre került a veszélyhelyzet.  
 
November 11-13. Veszélyhelyzet miatti előkészített anyagok átgondolása, sürgős feladatok 
összegyűjtse 
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November 16-20.: Koronavírus gyanú miatt önkéntes karanténba vonultam, 5 nap szabadsá-
got vettem ki. 
 
November 16-án hiánypótlást kellett benyújtani a 32 ha pályázattal kapcsolatban. Elektronikus 
úton a hiánypótlás benyújtásra került. 
 
November 18.: Felkértem Jávorka János alpolgármestert értékbecslések megrendelésére. 
Dombai Gábortól kértem árajánlatot a buszöböl 2. ráépített terület kimérésére. 
 
November 19.: Egyeztettem az egészségügyi ellátás és az intézmények veszélyhelyzetbéli 
helyeztéről. Mindenhonnan megnyugtató információkat kaptam. 
Kértem Jegyző urat, hogy Misik Imre úrral egyeztesse a tűzifa házhozszállítását, legyen meg-
állapodás. 
 
November 23.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel 
A nyugdíjasklub kecskeméti kirándulását ismételten továbbítottam a TKB felé. Márkus úrnak 
megküldtem a megszólítandó vállalkozók névsorát, egyéb adatait.  
Keserű Lászlóné keresett meg a repülősök több problémájával. Jelentős felújítást szeretnének 
a hangáron. 
 
November 24.: A Városüzemeltetési Csoportról egyeztettem jegyzővel, kiemelten a Város-
gondnok túlóráiról és csúsztatásiról kértem tájékoztatást. A korábbi megállapodás szerinti 
csúsztatásból már minimális óraszám maradt. Kértem, hogy ezek az óraszámok lehetőség 
szerint ne növekedjenek. 
 
November 26.: Hegedűs Henrik a NOOL újságírója keresett fel, interjút adtam. 
 
November 30.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel 
Menczelesz Miklós vállalkozóval tekintettük meg a fogorvosi lakást.  
 
Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. Majoros Sándor műszaki ellenőr ismét el-
mondta a Pritamin Kft. képviselőjének, hogy nagyon nagy a lemaradás az ütemtervhez képest. 
Felhívta figyelmét  
 
December 03.: 100 éves lakost, Boldog Gyuláné Erzsike nénit köszöntöttünk kolléganőmmel. 
A köszöntés alatt a járványügyi szabályok betartására maximálisan ügyeltünk. 
 
December 04.: Lakosági panasz bejelentések érkeztek a közvilágítással kapcsolatban. Felvet-
tem a kapcsolatot az ÉMÁSZ helyi képviselőjével, majd a hibás címeket korrigáltuk. 
 
December 07-től 18-ig szabadságot írtam ki. 
 
December 07. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel 
 
December 08.: Digi torony helyéről egyeztettem a helyszínen a vállalkozás képviselőjével. 
 
December 09.: Munkaügyi Központban jártam, egyeztetés volt a közmunkaprogramról, stb. 
 
December 10.: Vakarcs Józseffel tárgyaltunk a rendőrségi kijelölésű önkormányzati bérlakás-
ról. 
Horváthné Moldvay Ilona keresett meg a garázshelyek visszaadás tárgyában. Részletes tájé-
koztatást kapott arról, hogy hogyan tudja kezdeményezni az eladást az önkormányzatnak. 
Délután Oláh Tamás úr keresett fel az ivóvízközművagyon térítésmentes átadásának ütem-
tervét ismertette. 
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December 11. Menczelesz Miklós benyújtotta pótmunka javaslatait, költségvetését. Minden 
tétellel nem értettünk egyet, kértem Jegyző urat, hogy a kérelem legyen megküldve valameny-
nyi képviselőnek. 
 
December 14. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
A laktanya telephelyen lévő vállalkozás vízbekötésével kapcsolatban Tömösvári Sándor úr 
keresett meg. Egy archivált térképet sikerült találnom, egyeztettük a lehetőségeket. 
A Zöld város programban átadásra került a templomkert felújítása is. 
 
December 17.: dr. Zagyvai Zsanett ügyvédnőnél aláírásra került Menczelesz Miklós részére 
eladott telek szerződése. 
 
December 18.: Ismét a Magyar Államkincstár végzett ellenőrzést, a közlekedésfejlesztési pá-
lyázat ellenőrzése történt meg. 
 
December 19: Interjút adtam a Rétsági TV munkatársának, kiemelten a lakosság tájékoztatá-
sát a veszélyhelyzet alatt folyó munkálatokról. 
 
December 21. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel 
 
2021. 
 
Január 4. : Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. Majoros Sándor kifogásolta a pi-
actéri munkák lemaradását 
 
Január 6.: Interjút adtam a Nógrád Megyei Hírlapnak. 
Január 7.: Valkó István úr kért segítséget a tanuszodánál tervezett utak kialakítása tárgyában. 
Erre a napra szervezetem meg egy találkozót Szántó Csabával és Valkó úrral. 
 
Január 11. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 
 
Január 12.: Zsemberi úrral egyeztettem a reggeli órákban, ezt követően állampolgársági es-
kün vettem részt. Délután Vakarcs József keresett meg a rendőrlakás kérelme kapcsán. Majd 
Urbán László kért találkozót településképi egyeztetésre. 
 
Január 13.: A kutyaiskolát működtetni kívánó vállalkozó keresett meg, egyeztettük a lehetsé-
ges szerződés részleteit. 
 
Január 15.: A gyalogátkelőhely biztonságosabbá tétele érdekében egyeztettem vállalkozóval. 
 
Január 18. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. Szerződéseket igazítottunk, volt 
benne elírás. 
 
Január 20.: Rákóczi út 32. szám alatti épület bejárása vállalkozóval. Egyeztetés Hajnis Fe-
renccel a közigazgatási határ rendezésről. A túlzott kérelmeiről már tájékoztattam képviselő-
társaimat. Hajnis polgármester úr módosította kérelmét. 
 
Január 21.: A Városháza – Járási hivatal optikai kábelhálózatának átadás-átvételén vettem 
részt. Szintén a Rákóczi út 32. szám alatti épület bejárása vállalkozóval. 
 
Január 25. Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. Az utak járdás építése projekt 
műszaki átadását készítettük elő. 
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Január 26.: Megkaptuk a Kormányhivataltól a dolgozóarányos költségmegosztásra vonatkozó 
szerződés-tervezetet. Nem igazán értünk vele egyet, ezért kezdeményeztem, hogy Tácsik 
Bálinttal részleteiben beszéljük át a szerződést. Három dolgozó miatt a teljes két apparátusra 
szólt a tervezet Hivatalvezető úr egyetértését fejezte ki.  
Helyi vállalkozóval a volt laktanyában kerestünk raktározásra alkalmas épületet. A vállalkozó-
nak egyik épület sem felet meg. 
Január 27.: A zöld város pályázat műszaki átadásán vettem részt, a helyszínek bejárásával. 
Apróbb kifogások merültek fel, melyet a vállalkozó azóta már ki is javított. A műszaki átadás-
átvétel lezajlott.  
A Green-Goes Kft. képviselőjétől árajánlatot kértem a már járhatatlanná vált Pusztaszántó út 
szakaszának javítására. Folyamatosan érkeznek a lakók panaszai. Főleg csapadékos időben 
járhatatlan a patak előtti-utáni szakasz. Árajánlat még nem érkezett, pedig többször emlékez-
tettem a területen dolgozó mérnöknőt. 
 
Február 1.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. További határidő csúszás látszik 
a Piac udvarnál. 
 
Február 3.: Dr. Rádi László kért találkozót. A terveiről tájékoztatott, valamint a körzetében is 
beinduló oltások részleteit ismertette.  
Földgáz értékesítő vállalkozás keresett meg. Tájékoztatott a cégénél lévő lehetőségekről. 
Ezeket a vállalkozásokat ismerjük. Jelenlegi szolgáltatónkkal meg vagyunk elégedve, ezt kö-
zöltem képviselőjükkel is. 
 
Február 4.: Uszoda bejáráson vettem részt. Ismételten jeleztem szauna igényünket. 
Szilágyi Levente kérte közreműködésemet turisztikai térkép készítésében. A későbbi napoknál 
erre a témára nem térek vissza, az egyeztetés a következőképp zajlott. Szilágyi úr megküldte 
az általa készített turisztikai térképet. A véleményezés során több kifogást emeltem, további 
javaslatokat tette. Szilágyi úr a kifogásokat és a javalatokat köszönettel elfogadta, javította. 
Csak egy kifogást említek, nem szerepelt a Zulu étterem a térképen. Turisztikában ez fontos 
kereskedelmi egység. 
 
Február 5.: Garanciális bejáráson vettem részt a műszaki ellenőrrel az északi városrészben 
épült  buszöböl párral kapcsolatban.    
 
Február 8.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. 317 hrsz-ú Jenő (Fekete) patak 
állapotáról érkezett lakossági bejelentés. A patak a Magyar Állam 1/1-es tulajdona. Tájékoztat-
tam a bejelentőt, hogy jogos észrevételével a tulajdonost keresse. 
 
Február 9.: Koordináltam a Pedagógiai Szakszolgálat ideiglenes áthelyezését. Felkértem Si-
mon Katalint az intézmény ideiglenes befogadására a fűtésszerelés időtartamára. A Pedagó-
giai Szakszolgálat munkatársai örömmel fogadták a lehetőséget, hogy a fűtettlenség nem je-
lent majd akadályt munkájukban. 
 
Február 10-11.: Tanuszoda projektbeszámolóját kérte az EMMI a Tankerülettől. Nagyné Barna 
Orsolya keresett meg, hogy segítek neki. Megküldte részemre a kitöltendő táblázatot. Felvet-
tem a kapcsolatot az uszoda projektmenedzserével. Segítségével kitöltésre kerültek az ada-
tok. Tankerületvezető asszony nagyon hálás volt. Ez a koordinálás majd az egész napomat 
kitöltötte. Ez tipikusan láthatatlan és fölösleges munka! 
A tanuszodánál további problémák merültek fel, mely szintén több napos munkát igényelt. A 
tervező a parkolókat az átadott területen kívül, a Hunyadi ligetbe tervezte. Felvettük a kapcso-
latot Lantos László tervezővel. A parkolók helyének rendezése megtörtént. Viszont! A parkolók 
rendben tartása, a hóeltakarítás az önkormányzat feladata lesz. Próbáltuk kezdeményezni 
további terület átadását – parkolók területének átadását – nem sikerült, marad. Továbbá tisz-
tán látszik, hogy a parkolók építéséhez további területeket kell biztosítanunk.  
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Lakossági felháborodást váltott ki, hogy a Green-Goes Kft. telerakta várost olyan kukákkal, 
melyekbe ürüléket kell/lehet rakni. Főleg szülők háborodta fel a játszótereken elhelyezett ku-
tyaürülék tárolásán. A Kft. vezetője ígéretet tett, hogy haladéktalanul átmatricázzák a hulla-
dékgyűjtőket.  
 
Február 12.: Végig jártam a projekthelyszíneket, a hulladékgyűjtőkön nem volt változás. 
Február 15.: Projekthelyszínek bejárása a műszaki ellenőrrel. A műszaki ellenőr előírta a „ku-
tyás” konténerek cseréjét hulladékgyűjtőre. 
Juhász Miklós jelezte, hogy a volt OTP előtti fenyőfa gallyazása nem történt meg, a hatalmas 
fenyőfák a vizet a tetőre vezetik. Tájékoztattam, hogy a veszélyes fák gallyazását kértük már 
vállalkozástól, akik gépjárműmeghibásodás miatt nem tudták a feladatot végrehajtani. 
 
Február 16.: Plovánka Gyöngyivel egyeztettem a Tanuszodával kapcsolatos műszaki teendők-
ről. 
Brezvai Imre keresett fel, tájékoztatott a bevásárlóközponttal kapcsolatos ügyei előrehaladásá-
ról, valamint sürgette az értékbecslést. Felvettük a kapcsolatot az OTP Jelzálogbankkal, akik 
jelezték, hogy az értékbecslést megküldték, az informatika ördöge miatt mi azonban nem kap-
tuk meg. Az ismételt küldés már eredményes volt. 
 
Február 17.: Az orvosi lakás műszaki átadásán vettem részt. A műszaki átadás megtörtént, 
ugyanakkor több probléma merült fel az elkövetkezendő időben. Már az átadást követő napon 
nem volt melegvíz a lakásban, majd néhány hét múlva beszakadt a lépcső. A melegvizes 
problémát a kivitelezést végző vállalkozó, a lépcsőjavítást a Városüzemeltetési Csoport mun-
katársa elvégezte. 
 
Február 18.: Többen jelezték, hogy a buszfordulóból visszaszállításra kerültek a mobil illemhe-
lyek. A kálváriát nem írom le, de végül sikerült intézkedni a visszahozatalukról. 
Ivancsó Pál vállalkozó keresett meg, beruházási lehetőségekről kért tájékoztatás. 
Bérlakásépítési lehetőségek érdekelték, főként a laktanyában. 
Dr. Rádi László kért személyes találkozót az oltások megkezdéséről kívánt részletesen tájé-
koztatni. 
 
Február 19.: Helyi vállalkozóval kerestünk raktárt a volt laktanyában. Ami méretben jó lett vol-
na, annak a zárhatósággal volt problémája a vállalkozónak. 
 
Február 22.: Mentőállomás tervezője keresett meg a csapadékvíz befogadó nyilatkozat miatt. 
Az előterjesztés, határozathozatal ezt követően megtörtént. 
Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott keresett meg oltópont létrehozása miatt. A Városi Műve-
lődési Központ és Könyvtár intézményt jelöltük ki, ahol a szükséges számú helyiség rendelke-
zésre áll. Kért továbbá egy fő adminisztrátort, aki a háttérmunkákat elvégzi. Az oltópont nem 
tudni miért, a mai napig nem üzemel. 
 
Február 23. Barna János úr keresett meg azzal, hogy fejlesztési tervekről tájékoztassam. Ötle-
tek is kaptam tőle, melynek során összeállítottam feladatokat. A tervek között szerepelnek 
útfelújítások, volt honvédségi sporttelep rekultiváció, iskolai étkezde építése, volt laktanyában 
középiskola, múzeum kialakítása.  
 
Február 24.: A reggeli órákban személyes találkozót beszéltem meg a CF Majer igazgatójával, 
a bérelt területen kialakult áldatlan állapotok miatt. A rendrakás megkezdődött.  
A találkozó után torokfájásom miatt már többek javaslatára nem léptem be a Polgármesteri 
Hivatal épületébe. Másnap COVID tesztem – mint mindenki előtt ismert – pozitív lett. 
Karanténidőszakom március 5-én, pénteken 24,00 órakor járt le. Ebben az időszakban is mind 
a hivatali dolgozók, mint képviselőtársaim telefonon el tudtak érni. 
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Március 7.: Gyászhírt kaptam. Elhunyt Bulejka András a Pénzügyi és Várüzemeltetési Bizott-
ság volt tagja. Munkásságának számtalan fejlesztést köszönhetünk. A jelenleg is folyamatban 
lévő Tanuszoda építéséhez ötlete nyomán került kijelölésre a telek. A telek kitűnő minőségét a 
Nemzeti Sportközpontok vezetője külön megköszönte, mint ahogy erről már korábban is be-
számoltam. Különösen jelentős az elhelyezkedés szempontjából a patak közelsége. Jelenleg 
a projektben résztvevő szakemberek vizsgálják annak a lehetőségét, hogy hogyan tudnák 
környezetbarát módon leengedni az uszoda vizét, különös tekintettel arra, hogy a városi 
szennyvíztisztító ekkora terhelést nem bír.  Rétság Város anyagi jólétét az Ipari Parknak kö-
szönheti. Az Ipari Park kialakításában, vállalkozások betelepítésében, a terület üzemeltetésé-
ben Bulejka Andrásnak oroszlánrésze volt.  
 
Március 8.: Műszaki ellenőr nélkül megtartottam a szokásos projektbejárást. A vállalkozó jelez-
te, hogy nagyon várja a műszaki ellenőrt, mert határidő hosszabbítást szeretne kérni. Műszaki 
ellenőr véleménye nélkül pedig lépni sem tud. Felvettem a kapcsolatot Maros úr feleségével 
és kértem, mint a vállalkozás ügyvezetője, hogy haladéktalanul biztosítson helyettes műszaki 
ellenőrt. Sajnálatos, hogy Ügyvezető asszony is koronavírusfertőzésben szenvedett, Ekkor 
még Majoros Sándorról bíztató hírek érkeztek, majd váratlanul március 11-én 
koronavírusfertőzésben elhunyt. Szeretném megköszönni a sok áldozatos, pontos munkát, 
amit Rétság Város fejlődésének érdekében tett. Mindig a várost képviselte. 
A műszaki bejárást követően kolléganőim zúdították rám az elmaradt adminisztrációs munkát. 
 
Március 9.: A Green Goos Kft-vel egyeztettem projektrészletekről. Virágültetés, padok áthe-
lyezése, stb. A virágültetésekről néhány kitérő szó. 5.000 tő növény kerül, került kiültetésre. A 
virágágyások területe jelentősen megnövekedett. A növények jelentős része hortenzia, mely 
igen vízigényes. A megnövekedett terület gondozására külön előterjesztésben javaslatot kívá-
nok tenni. 
Pál Gábor keresett meg településképi vélemény kérése tárgyában. 
 
Március 10-11.: A két nap gyakorlatilag a Pritamin Kft. szerződésmódosítási kérelmével telt. 
Többszöri kérésemre helyettes műszaki ellenőrnek a Quadrát Kft. részéről kijelölésre került 
Vilimi Sándor úr. Felvettem a kapcsolatot a közbeszerzési tanácsadóval, a projektmenedzser-
rel és Vilimi úrral. Több körbeni egyeztetést követően a vállalkozó 90 napos hosszabbítási 
kérelme nem került elfogadásra. Konkrét javaslatot tett a közbeszerzési szakértő és műszaki 
ellenőr is. Már tudomásul kellene venniük a vállalkozásoknak, hogy azt télen tél van, nem fog-
ja elfogadni a közbeszerzés minőségellenőre. Az egyeztetést követően kerül sor a jegyző-
könyv elkészítésére, a közbeszerzési tanácsadó tájékoztatására. Itt köszönöm meg képviselő-
társaimnak a szerződésmódosítás utólagos jóváhagyását.  
 
Március 10.: A Hadtörténeti Intézet kifogást emelt a laktanyában lévő vontató harckocsi (or-
mány nélküli) tárolásának körülményeiről. Megfenyegették az önkormányzatot, hogy elszállít-
ják a tankot. Telefonon egyeztettem az Intézet több munkatársával, majd írásban is kifejtettem 
álláspontomat. Az Intézet munkatársai belátták, hogy a többi „raktározott” harci jármű lénye-
gesen rosszabb körülmények között van tárolva, tehát a tank marad. 
 
Március 11.: Meghívást kaptam az Urbán Kft-től, az új ügyvezető kívánt bemutatkozni, tájékoz-
tatott az új tulajdonos terviről. Kft. továbbra is élelmiszereket fog gyártani. Lesznek új terméke-
ik is. 
 
Március 12.: Tájékoztattam a Városi Művelődési Központ és Könyvtár dolgozóit, hogy a jár-
vány miatti egészségi szabályok betartása mellett néma főhajtással szeretnék emlékezni a 
Nemzeti ünnepen. Tájékoztattak, hogy "Vésd föl ezt a nagy napot" címmel fotópályázatot hir-
dettek, és a beérkezett művekből 26 db került kiválasztásra, amely díszíteni fogják az intéz-
mény bejáratát. A Rétsági Televízió is műsorra emlékezik meg a forradalom és szabadság-
harc eseményeiről. 



10 
 

 
Március 15.: Mécsesgyújtással emlékeztem meg a Nemzeti ünnepről. Köszönöm mindazok-
nak, akik koszorút, virágot, mécsest helyeztek el az emlékfalnál. 
 
Március 16.:  Vilimi Sándorral egyeztettem a Zöld Város projekttel kapcsolatban. 
Lantos László tervezővel egyeztettem a buszöböl forgalomba helyezéséről. 
Március 18-19.: Megérkeztek az ún. zöld zsákok. Kolléganőm segítségével felvettük a kapcso-
latot a szolgáltatóval és Paletta Trade Kft-vel. 19-én a szolgáltató munkatársa a kórházi ápolá-
sa alatt tájékoztatott bennünket arról, hogyan is fog működni a zöldhulladék és a többlethulla-
dék elszállítása, hogyan tudjuk átvállalni a lakossági hulladékszállítás díját. Erről részletes 
lakossági tájékoztató készült. Sajnálattal látom, hogy a lakosság egy része továbbra sem 
használja ki az abszolút térítésmentes szolgálatást, helyette inkább szemétdombokat helyez el 
az ingatlanja előtt.  
 
Március 19.: Rétsági lakosok (Madách utcai lakók) felvettem a kapcsolatot a HM Védelemgaz-
dálkodási Hivatallal, több ügyben is. Egyrészt a tulajdonviszonyok érdekelték a lakókat, más-
részt panaszt kívántak benyújtani. 
 
Március 22- i hét.: Kiemelt feladatként kezeltük a Szőlő utcai 6 db telek eladásának előterjesz-
tését. Ezzel együtt a rendezési terv általam javasolt módosításának lehetőségét tekintettük át. 
Időközben az adásvételi szerződés-tervezet elkészült. A vevő ügyvédje által megjelölt idő-
pontban (június 22.) a vevő nem jelent meg, így az ügyvéd sem küldte meg a végleges válto-
zatot. A vevő ezt követően új időpontot nem kért.  
Az önkormányzat részéről Vilimi Sándor műszaki ellenőrrel projektbejárást tartottunk. Teljesí-
tésigazolásokat adtunk ki a Green Goes Kft-nek. Egyeztetést folytattam Béke Viktóriával a 
Zöld város pályázatban elkészült új parkok fenntartásáról. Azóta már a tárgyalások eredmény-
re vezettek, a szerződés megkötésre került. 
Rétsági lakos kérte, hogy a Mindszenty parkhoz vezető úton (fahídtól) készítessünk parkosítá-
si tervet. A terv elkészült, hétszámjegyű ajánlatot kaptunk, mely nem az 1-es számmal kezdő-
dött. Felmerült, hogy a szobrász annak idején nem járult hozza Kovács Miklós kertészeti terve-
ihez (virágosítás), így a tárgyalásokat megszűntettük. 
 
Március 29-i hét: Többszöri megbeszélésen vagyunk túl Tánczos Miklós kapitány úrral. Két 
tárgykörben volt egyeztetés, közbiztonság helyzeti, kiemelten a trükkös csalók, közlekedés-
rend betartása. Járdán közlekedő autók többek között közmű aknák összetörése. Az utóbbi 
időszakban elszaporodtak a járdán közlekedő autók károkozásai, melyek a közmű aknák be-
szakadásához vezettek. Ezek az aknafedelek gyalogosforgalomra vannak méretezve. Árufel-
töltők, vásárlók, pénzszállítók, bolt tulajdonosok túlsúlyos autókkal közelítik meg szabálytala-
nul az üzleteket. Az utóbbi időben többszázezer forintot költöttünk beszakadt közműaknák 
kijavítására. Felkértem Kapitány urat, hogy a járőri intézkedésekre. Ezennel is megköszönöm 
Kapitány úr segítő közreműködését. Köszönöm Jámbor Lajos jegyzőnek az aknafedelek gyors 
cseréjében hatékony, gyors személyes közreműködését. Szintén köszönöm Jegyző úrnak a 
Városüzemeltetési Csoport gépinek költségtakarékos javítását, munkája eredményeként több 
százezer forintos megtakarítással tudtuk megjavítani az eszközöket.  
 
Tisztelettel kérem, hogy összefoglalva írjam a további munkámat: 
 
Bölcsőde 
 
Kiemelt feladatunk a bölcsőde pályázat végrehajtása. Máig érthetetlen számomra, hogy a 
közbeszerzés második körében a Közbeszerzési Bizottság tagjai támogatásukat, mint PVB 
tagok visszavonták. A megkapott eredmény összefoglalás alapján nem lett olcsóbb a kivitele-
zés. Bízom benne, hogy további kivitelezői közbeszerzések már nem kerülnek kiírásra, hiszen 
hátravan még az eszközbeszerzés is. A támogatási összeghez viszonyítva 75 millió forintot 
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szükséges saját forrásból biztosítani, mely az eszközbeszerzések összegével tovább emel-
kedhet. A bölcsőde kivitelezése nem lett olcsóbb, de drágább igen az újabb közbeszerzési 
díjakkal.  
Személyesen megkeresett a műszaki ügyintézői munkát elnyert vállalkozás képviselője, 
Majorosné Kanyó Mária. Felmondta a szerződést, tekintettel arra, hogy férje meghalt, ő maga 
pedig nem kíván műszaki ellenőri feladatokkal foglalkozni. 
 
Uszoda  
 
Szintén többszöri egyeztetésen vagyunk túl az alábbi témákban: 

- Csapadékvíz elengedése, melyhez a Képviselő-testület megadta a hozzájárulását. 

- Parkoló ráépítés közterületre: megállapodtunk, hogy az építtető kérelemmel fordul az 
önkormányzathoz, mely szerint a tervektől eltérően közterületre kíván ráépíteni. Szin-
tén egy értehetetlen kérés az önkormányzat felé, hiszen a kért 3.000 m2 helyett 5.000 
m2-es területet adtuk át térítésmentesen. A területnövelés oka az volt, hogy parkolók 
épülhessenek az uszoda mellé. Úgy tűnik, ez a területmennyiség is kevés… A kérelem 
még nem érkezett meg. 

- Az önkormányzat segíteni akarta az uszoda működését azzal, hogy a patakba elvezet-
hető legyen a tisztított medencevíz. A tervezők ezt a lehetőséget nem vették figyelem-
be, áttervezés és egyeztetés folyik a víz elengedésére, mivel a beruházónak a kérése, 
hogy az önkormányzat alakítson ki megfelelő patakmedret. Szakembertől számítási 
anyagot többszöri kérésünk ellenére sem kaptunk. Ezekkel a feltételekkel (információ-
hiány) nem támogatható az uszodavíz patakba történő beengedése. Köszönöm képvi-
selő-társaim támogató javaslatát az elutasításban.  

- Az ÉMÁSZ tulajdonosi hozzájárulást kért a Bem utcai ingatlantulajdonosoktól földkábel 
elhelyezésére magánterületeiken. Itt köszönöm meg Jávorka János alpolgármester és 
Varga Dávid Géza PVB elnök közreműködését a lakossági egyeztetésben. A hozzájá-
rulást 1 ingatlantulajdonos támadta meg, a tájékoztatást megadtuk részére, hogy ter-
vek és egyéb dokumentumok megtekintése érdekében kit kereshet meg.  

- A TIGÁZ is hasonló kérelemmel fordul a fent érintett területen vezeték létesítésére. 
Megkértük őket, hogy egyeztessenek az érintett tulajdonosokkal.  

 

Zöld Város pályázat 
 
Mindenki előtt ismert, hogy meghiúsulás miatt felmondtuk a szerződést a Pritamin Trend Kft-
vel. A vállalkozás a felmondó levelet átvette, de ugyanúgy, mint többszöri felszólításainkra 
most sem reagált. Kovács Miklós tervező és Timmer Zoltán műszaki ellenőr kérésünkre meg-
kezdte az elkészül állapot felmérését, és az elmaradt feladatok bemutatását, a tervezői költ-
ségvetés elkészítését. Bízom benne, hogy az ülés hetére, vagy azt követő héten ez az anyag 
elkészül. Megkértük az árajánlatokat és szerződés-tervezeteket a tervezői költségvetés, a 
közbeszerzés és a műszaki ellenőri feladatok további folytatására. Intézkedtem a fitneszpark 
eszközeinek kapcsán érkezett panaszokról. A szállítók a garanciális javításokat elvégezték.  
 
 
Közlekedés fejlesztési pályázat 
 
Többszöri egyeztetés után megindult az északi buszmegállóöbölpár forgalomba helyezési 
eljárása. A Közlekedési Hatóság az utolsó egyeztetésen az alábbi hiánypótlásokat írta elő: 
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- vízjogi fennmaradási engedély  

- Rétsági Önkormányzat – Magyar Állam tulajdonviszonyok rendezése a ráépítés miatt 

A Közlekedési Hatóság javaslatára a hiánypótlás idejére kértünk szünetelteltetést az eljárás-
ban. 
A hiánypótlás hidegzuhanyként ért, hiszen igen nagy testületi támogatottsággal meghoztam az 
1/2021. (I.11.) határozatomat, a szerződést aláírtuk. 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
1/2021.(I.11.)  HATÁROZATA 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humán-

járvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által 
elrendelt vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdé-
sében meghatározott jogkörömben eljárva az alábbi döntést hozom: 

„Rétság város közlekedésfejlesztési beruházása a környezeti fenntarthatóság érdekében” 
című TOP-3.1.1-16-NG1-2017-00001 számú projekt közlekedési létesítmények (Rétság 
2.sz főút buszmegálló öbölpár, leszállóperon, a hozzá kapcsolódó járda- és támfalépítés) 
forgalomba helyezési engedély beszerzésével kapcsolatos munkák elvégzésére a 
SALGÓTERV Mérnöki és Környezetvédelmi Kft-től. (3100 Salgótarján, Meredek út 3. 
VI./50. T/F.: (32) 312-054, e-mail: salgoterv@salgoterv.hu) kapott,  218.000 Ft + 27% 
ÁFA összegű 

 árajánlatot elfogadom. A Salgóterv Kft-vel a csatolt megbízási szerződést aláírom. 
 
Jelen határozatom meghozatalát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 igen sza-

vazattal (nem szavazott 2 fő), a Képviselő-testület tagjai 6 igen szavazattal (nem 
szavazatott 1 fő) támogatták. 

Igen sűrűn hallgatnom kell azt a kritikát is, hogy a beruházás megkezdésével egyidejűleg 
2017-ben miért nem kezdeményezte az önkormányzat a forgalomba helyezést. Erre én vála-
szolni nem tudok. 
 
 
Rendőrlakás 
 
A kijelölt bérlő közreműködésével sikerült az elektromos áram visszakötésére hozzájárulást 
beszerezni az ÉMÁSZ-tól. Személyesen közre kellett működnöm a visszakötésben. Többször 
jártam a helyszínen, hiszen a dolgozókat be kellett engednem a lakásban, teljesítésigazoláso-
kat kellett aláírnom. A Városüzemeltetési Csoport dolgozója, Bérci Róbert összeállította, hogy 
milyen feladatokat tudnak elvégezni munkatársával. A vállalkozónak   tulajdonképpen a vízel-
látás, burkolás és a villanykályha csere lenne a feladata. A csökkentett feladatokra árajánlatot 
kértünk.  
 
Városüzemetetési Csoport átmeneti irányítása 
 
Munkáltatói intézkedés született a Városgondnok felhalmozott szabadsága és túlórái tárgyá-
ban. Július 12-től 57 nap szabadág 30 nap csúsztatás, összesen 87 nap távollét idejére felkér-
tem Jávorka János alpolgármestert a csoport irányítására.  
 
 
Háziorvos ellátás 
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Lefontosabb: jelenleg mindkét felnőtt körzetben biztosított a háziorvosi ellátás.  
II. számú háziorvosi szolgálat 
Kolléganőm több heti telefonálása, e-mailok küldésének hatására eljutottunk az Országos 
Kórházi Főigazgatóság főosztályvezető helyetteséhez. Konferenciabeszélgetést folytattunk, 
melyen ott volt dr. Rádi László háziorvos, Jámbor Lajos jegyző, Fodor Rita Mária (mint a kon-
ferenciabeszélgetést leszervező), valamint jómagam. Főosztályvezető helyettes úrtól nagyon 
hatékony segítséget kaptunk. Rádi doktoron múlik, hogy be tudja-e szerezni azt az igazolást, 
mely szerint háziorvosi tevékenységet végezhet. Köszönöm Dr. Szájbely Ernő képviselő ra-
gaszkodását a pályázati kiíráshoz. A pályázati kiírás dokumentumainak hiánya mutatott rá, 
hogy megfelelő ellenőrzés nélkül minden szereplőt hatalmas vagy erkölcsi, vagy anyagi kár ért 
volna (önkormányzat, örökösök, háziorvosjelölt).  
 

I. számú háziorvosi szolgálat 

Dr. Kramlik Annamária doktornő helyettesíti Dr. Szabó Marianna doktornőt. Kramlik doktornő a 
napokban jelezte, hogy meg kívánja vásárolni a praxisjogot Szabó doktornőtől. 
 
 
Flex Films Európa Kft kérelme 
 
A vállalkozás kérelmet nyújtott be a helyi iparűzési adó 1%-ra történő leengedése tárgyában. 
Személyes találkozáskor két települést neveztek meg, ahol 1 %  az iparűzési adó. Állításukat 
a Nemzeti Jogtárban leellenőriztük, az egyik helyen 1,4 %, a másik helyen 2,0 % az adómér-
ték. Személyes találkozáskor kolléganőm már tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
adóerőképesség szintje 1,4 %, valamint arról is, hogy az adómértéket egységesen kell megál-
lapítani. A tájékoztatás ellenére megszületett a kérelem. Önkormányzati rendezvények támo-
gatását ajánlották fel az adócsökkentés ellenértékeként. Nyilván fogunk válaszolni, egyenlőre 
halasztó válasz fog menni. Meg szeretnénk nézni több önkormányzati rendeletet, illetve 
egyeztetni kívánunk a Kormányhivatallal a végleges döntést előkészítve.  
 
 
Vasút 
 
A vasúti átjáróban Budapest felé lévő haladási oldalon katasztrófális az út állapota. Hetek óta 
folyik az egyeztetés az érintett szereplőkkel: MÁV, Közútkezelő, Közlekedési Hatóság. Tájé-
koztatom Önöket, hogy az egyszámjegyű nemzetközi főútvonal, melyhez érintőlegesen sin-
csen köze önkormányzatunkak. Hangsúlyozom, hogy csak az állami szereplőknek bármiféle 
kötelezettsége az útszakasszal. Rengeteg telefonhívás és e-mail érkezik hozzám, hogy azon-
nal intézkedjek az aszfaltozásról. Minden reklamálónak igaza van, de sajnos még az egyezte-
tésen epizódszereplők sem vagyunk. Tájékoztatom Önöket, hogy ez egy nemzetközi egy-
számjegyű folyosó, ahol a személyautókon kívül minden teherjármű 70-100 Ft/km útdíjat fizet. 
Figyelembe kell venni a több, mint 6.000 db kamiont naponta. 
 
 
VABI BAU Kft 
 
A vállalkozó teljes gőzzel tárgyal útépítő mérnökökkel a Jászteleki utca kivezetése érdekében. 
Több féle elképzelés van a tervek elkészítésére, az útszakasz kivezetésére. A mérleg és a 
Véda kapu helyzete megnehezíti a tervezést. A végleges megoldás megszületése után a tájé-
koztatást megadom. 
 
 
VT 55 vontatóbika 
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A vontatóbikát ismételten méltatlan környezetben találták (biztosan nem voltak még 150 ha-
sonló, vagy rosszabb állapotú laktanyában). Azzal fenyegettek meg, hogy elviszik a járművet. 
Levelet irtam Miniszter úrnak. Szívélyes választ kaptam, együttműködési készségükről tájé-
koztattak.  Egy lehetőség van, az önkormányzat vegye át kezelésre az emlékművet, így a 
Nógrád Megyei Múzeum kezeléséből kikerül. A témában a következő ülésen előterjesztést 
nyújtok be. Emlékeztetem Önöket, hogy Balla Mihály országgyűlési képviselő közreműködé-
sével, segítségével került Rétságra a vontatóbika. A szállítási költsége abban az időben tete-
mes összeg volt, melyet helyben fizetettünk.  
 
Oltóbusz 
 
Megkaptuk a lehetőséget és egyben feladatot, hogy 360 oltásra regisztrált rétsági polgárt érte-
sítsünk ki telefonon, hogy május 8-án 2 db oltóbusz érkezik Rétságra, mely lehetőséget ismé-
telten megköszönök. Megköszönöm a Polgármesteri Hivatal 6 dolgozójának 4 napon keresztü-
li áldozatos munkáját. Sikeres volt az oltási program városunkban, a honvédségi dolgozók 
elmondása szerint egy percre sem álltak meg.  
Példamutató volt az összefogás a szervezők – Polgármesteri Hivatal, Város Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, Katasztrófavédelem, Megyei tisztifőorvos, a Rétsági Polgárőr Egyesület – 
között.  
 
Közigazgatási határrendezés 
 
A közigazgatási határrendezés érdekében Jegyző úr levélben kereste meg Tolmács polgár-
mesterét. A mai napig választ nem kaptunk. Szintén akadályt jelent, hogy a Képviselő-testület 
megbízná Dombai Gábor geodétát a terület felosztására, de Dombai úr megállapodást még 
nem tudott küldeni, elmondása szerint Tolmács nem fogadta még el a megosztási vázrajz ter-
vezetét.  
 
 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tájékoztatót tudomásul venni  szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. június 21.  
 
 
   Mezőfi Zoltán 

           polgármester  
 
 

 
 
 
 
 


