
Egy Facebook bejegyzés margójára 

Tisztelt Olvasó! 

A tegnapi napon bejegyzés született a Facebook közösségi portálon. A következő került megemlítésre: A 
Rétsági Szakellátó Központban a rétsági ügyeleten az utolsó előtti maszkot használja az ápolónő. Sürgősen 
védőruhát, maszkot, felületfertőtlenítőt kér. Több, mint 1.100 megosztással a hír végigfutott az országon, 
Rétság hírnevét erősen rombolva.  

Rétság város polgármestereként felháborított a hír.  
Egyrészt: Rétság, több száz településhez hasonlóan vállalkozásra bízta az ügyeleti ellátást. Tehát a 
feladatellátáshoz Rétságnak semmi köze nincs! A Rétsági Szakellátó Központ az ügyeletet végző 
vállalkozás részére bérbe adja az ügyelet részére a helyiségeket. Tehát a feladatellátáshoz szintén semmi 
köze nincs! 
Nem értem a beírót! Van főnöke. Ha problémája van, forduljon hozzá bizalommal. Az ő dolga megoldani a 
jogszabályokban meghatározott feltételeket. A szolgálati út betartása minden dolgozó részére kötelező!  
A hölgy gyakorlatilag leírta, hogy az ügyeletet üzemeltető vállalkozás, a munkahelye nem tudja 
biztosítani a feltételeket, tehát nem alkalmas a feladatellátásra. 
A beírást követően felhívtam az ügyeletet vezető ügyvezetőt, akitől a következő információt kaptam: 
A feltételeket, ha nehezen is, de ezidáig maradéktalanul biztosította. Az utánpótlásról gondoskodott, 
reméli, a mai napon megérkezik. A beíró magánakciójáról nem tudott, nem kérte meg a beírásra. Nagyon 
sajnálja, hogy felbolygatta a közvéleményt.  
Délután ismét egyeztetettem az ügyelet vezetőjével. Elmondta, hogy a megrendelt védőfelszerelés a mai 
napon nem érkezett meg. Megállapodtunk, hogy személyes ismeretségem kapcsán az önkormányzat 
részére magánfelajánlásból kapott maszkból biztosítom számára a szükséges mennyiséget mindaddig, amíg 
a saját rendelése megérkezik.  
Óvakodjunk a meggondolatlan bejegyzésektől! 
A hölgy Rétságnak negatív hírnevet szerzett úgy, hogy a város vezetésének, a Szakellátó Központnak semmi 
köze a feladatellátáshoz. Az ilyen beírások alkalmasak a pánikhangulat keltéséhez, mely bűntetendő. 
Alkalmasak továbbá arra, hogy feszültséget gerjesszen az önkormányzat, a Szakellátó Központ és a 
szolgáltató vállalkozás között. 
A Szakellátó Központnak, mint ahogy a neve is mutatja nem kötelező helyiséget biztosítani az ügyeleti 
alapellátás részére. A helyiségeket más, finanszírozott feladatellátásra is fel tudja használni. Az 
önkormányzat az ügyeleti ellátás biztosítására átengedte az állami támogatást. Az állami támogatással nem 
fedezett kiadásokra saját költségvetéséből, a vállalkozó által kért forrást biztosítja. Nem oly rég, a 
decemberi ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy az ügyeleti ellátást szolgáló gépjármű részére 
térítésmentesen garázst biztosít. De messzebre is visszatekinthetünk: Rétság volt a gesztor az ügyeleti 
ellátás megszervezésében, a közbeszerzésben. 
Óvjuk azokat a kapcsolatokat, melyek jól működnek és a lakosság érdekeit szolgálják! 
Visszautasítok minden olyan alaptalan megjegyzést, bejegyzést, mely Rétság hírnevének kárt okozhat! 
Rétság, 2020. március  25. 

 

                                                                                                Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                                      polgármester 


