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19. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2012. október 24. napján 18  óra 25 perces kezdettel megtartott  Képviselő-testületi 

rendkívüli ülésén.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Katona Ernő alpolgármester 

Dr. Szájbely Ernő képviselő 
Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Hutter Jánosné jegyző 
Tömör Józsefné aljegyző 
Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. 
Borosné Gellai Katalin igazgató 
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 
jelenlévő képviselővel rendkívüli ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyvi hitelesítőnek 
felkérem dr. Szájbely Ernő, valamint Jávorka János urakat. A javaslatot jelenlévők 6 
egyöntetű igen szavazattal támogatják.  
 
Egyetlen napirendi pontot tárgyalnánk, nevesül Megállapodás járási hivatal kialakításáról.  
 
A napirendi pontra tett javaslatot a Képviselő- testület 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.  
 
 

 
1./ Megállapodás járási hivatal kialakításáról 
     Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az 
anyagot, a beterjesztett határozati javaslatot némi módosítással elfogadásra javasolja. A 
Megállapodáshoz csatolt 1. sz. mellékletből az átengedett ingatlanoknál, közös helyiségként 
feltüntetett, földszinten lévő akadálymentes férfi, női mosdó, és a takarító szerek tárolójának  
kivételét javasolja a bizottság, ezek átadását nem támogatjuk, ez maradjon a hivatal 
használatában. A Megállapodás egyéb részét a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a Megállapodás elfogadását, a 
bizottsági javaslat szerinti módosítással. 
 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                   19/2012. sz. KT jegyzőkönyv 

 2

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 igen, 1 nem szavazattal meghozta 
alábbi határozatát. 
 
218/2012.(X.24.) sz. KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
rétsági járási hivatal kialakítására vonatkozó 
előterjesztést megtárgyalta, és a 218/2012. 
(VIII.13.) Korm. Rendelet 2. sz. melléklete szerint 
elkészített, a határozat mellékletét képező 
megállapodást és annak mellékleteit az alábbi 
módosítással jóváhagyja. 
A megállapodás 1. sz. mellékletéből az átengedett 
ingatlanoknál közös helyiségként feltüntetett, 
földszinten lévő, akadálymentes férfi - női mosdót, 
és a takarító szerek tárolóját törli.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. október 26.  
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, a Képviselő-
testületi ülést 18 óra 35 perckor bezárom.  
 
 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                                  Hutter Jánosné 
polgármester                                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
 
Jávorka János                                                                                           dr. Szájbely Ernő 
   jkv. hit.                                                                                                         jkv. hit. 

 
 
 


