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3. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2013. január 22. napján 18 óra 30 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő- 

testületi ülésen.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                         Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Tömör Józsefné aljegyző 
 Vargáné Fodor Rita pü.csv. 
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 fő 
jelenlétével ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek 
Károly, valamint Majnik László képviselő urakat javasolom. A javaslatot 6 egyöntetű igen 
szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
2 napirendi pont tárgyalását javasolom: 1.) Rétság város központi településrészének 
funkcióbővítő település rehabilitációja című pályázat kivitelezési munkák elvégzésére 
benyújtott pályázatok eredménye. 2.) Egészségügyi dolgozók felelősségbiztosítása. 
 
A napirendi javaslatot jelenlévők 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak 
szerint tárgyalták. 
 
1.) Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja 

című pályázat kivitelezési munkák elvégzésére benyújtott pályázatok eredménye 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester       
 
 
2.) Egészségügyi dolgozók felelősségbiztosítása 
     Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 
 

1.) Rétság város központi településrészének 
funkcióbővítő település rehabilitációja című pályázat 
kivitelezési munkák elvégzésére benyújtott pályázatok 
eredménye 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester    
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A PVB 8 jelenlévő taggal határozatképesen ülésezett. A 
kivitelezési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárás a végéhez ért. A közbeszerzési 
tanácsadó, valamint a projekt menedzser közreműködésével három fő szakember megtette 
javaslatát, a közbeszerzés nyertesére vonatkozóan. A javaslatot az önkormányzat által 
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létrehozott Közbeszerzési Bíráló Bizottság megtárgyalta, és javaslatot tett a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottságnak. A PVB tárgyalta ezt a napirendet, és a határozati javaslat 
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára, 8 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Dr. Katona Ernő alpolgármester megérkezett az ülésre.    
 
Ismertetem a határozati javaslatot.  
Határidő miatt volt sürgető, hogy ma rendkívüli ülést kellett összehívni, így az előírt 60 napon 
belül tudunk maradni. Sürget az idő, ezért kellett ezt a módot választanunk, hogy a holnapi 
nap folyamán a pályázók értesítve lehessenek.  
 
Tömör Józsefné aljegyző: Név szerinti szavazás lesz.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Név szerinti szavazás eredménye: a Képviselő-testület 7 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. (szavazás dokumentuma csatolva 
jegyzőkönyvhöz). 
 

8/2013. (I.22.) számú KT. határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Rétság város központi 
településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja” című pályázattal kapcsolatos 
kivitelezési munkák elvégzésére kiírt közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést. 
 

Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja ” 
című projekt kivitelezési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében tárgyú 
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 
 
A közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tevőként a Penta Általános Építőipari Kft-
t, a Magyar Aszfalt Kft-t és a Swietelsky Magyarország Kft-t nevezi meg. 
A közbeszerzési eljárásban az Óbudai Zöldterületépítő és Fenntartó Bt. által képviselt 
közös ajánlattevő és a Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft ajánlatát a Kbt. 74. § (1) e) 
pontjára hivatkozva, a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlatát a Kbt. 74. § (1) d) pontjára 
hivatkozva míg a HE-DO Kft ajánlatát a Kbt. 74. § (1) d) és e) pontjára hivatkozva 
érvénytelennek nyilvánítja. 
 
A nyertes ajánlattevőként az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempont – 
összességében legelőnyösebb ajánlat – alapján a PENTA Általános Építőipari Kft-t hirdeti 
ki.  
 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevőként az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott bírálati szempont – összességében legelőnyösebb ajánlat – alapján a 
Swietelsky Magyarország Kft -t hirdeti ki.  
 
A közbeszerzési tanácsadó által a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. számú 
mellékletében előírt formában elkészített - Összegezés az ajánlatok elbírálásáról  című -
anyagot elfogadja, és valamennyi ajánlattevő részére megküldi.  
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést az összegezés 
megküldésének napját követő naptól számított 11. napon kösse meg a PENTA Általános 
Építőipari Kft. -vel. 

 
Határidő: összegzés megküldésére 2013. január 23.  

szerződés aláírására 2013. február 3.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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2.) Egészségügyi dolgozók felelősségbiztosítása 
     Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke (szóbeli) 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Volt a Generáli Providenciával egy korábbi szerződésünk, 
amiből technikai okok miatt a szakdolgozók kimaradtak. Egy új, kedvezőbb ajánlatot kaptunk, 
ami a korábbi 71.400 Ft helyett 64.000 Ft-ban állapítja meg a díjat, és a három 
szakdolgozókra is vonatkozik. Azért sürgős a téma tárgyalása, mert az ÁNTSZ felé a 
szerződés másolatot meg kell küldenünk, a működési engedély módosításához. 
 
Vargáné Fodor Rita pü. csop. vez.: Ismertetem a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel az ismertetett határozati javaslatot.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.  
 
9/2013. (I.22.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Egyesített Egészségügyi és Szociális 
Intézmény felelősségbiztosításának kiterjesztéséről, 
módosításáról szóló szóbeli előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy jelenleg 1 fő fog- 
és szájbetegségek szakorvosra, 1 fő védőnőre, 2 fő 
asszisztensre vonatkozó biztosítás 2013. január 23-tól 
megkötésre kerüljön, a jelenlegi éves 71.400 Ft–tól 
kedvezőbb, 64.000 Ft-os áron.  
 
A Képviselő-testület a biztosítás éves díját a 2013. évi 
költségvetésben biztosítja.  Felhatalmazza Mezőfi 
Zoltán polgármestert, hogy a megküldött Biztosítási 
ajánlatot aláírja. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2013. január 23. 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nem volt, megköszönöm a részvételt, az ülést  18 
óra 45 perckor bezárom. 
 

Kmft. 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                      Tömör Józsefné 
 polgármester                                                                                           aljegyző 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                  Majnik László 
   jkv. hit.                                                                                                jkv.hit. 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                        3/2013. sz. jegyzőkönyve 

 4

 
 
 
 

 
 
 
 


