Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2014. sz. jegyzőkönyve

4. számú
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2014. február 05. napján 16 óra 20 perces kezdettel megtartott Képviselő-testületi
ülésről.
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester
Dr. Katona Ernő alpolgármester
Dr. Szájbely Ernő képviselő
Girasek Károly képviselő
Jávorka János képviselő
Majnik László képviselő
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. helyettese
Lichtenberger Edit jkv.vez.
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 6 egyöntetű
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság javaslata alapján 2. napirendként Tervezési
szerződés jóváhagyása, 3. napirendként a Választással kapcsolatos lakossági fórumok
című napirendet kérném tárgyalni. Kérem, aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért,
szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal elfogadta a
napirendi javaslatot, és az alábbiak szerint tárgyalt.
1./ Vállalkozási szerződés jóváhagyása
2./ Tervezői szerződés jóváhagyása
3./ Választással kapcsolatos lakossági fórumok
1./ Vállalkozási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a témát, a
szót átadom elnök úrnak.
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk a Képviselő-testületi ülést megelőzően, 7
bizottsági tag jelenlétével, határozatképesen ülésezett. A vállalkozási szerződés
jóváhagyása tulajdonképpen a Penta kft-vel kötendő megállapodást tartalmazza. Az általunk
megrendelt munkák szerződésben való rögzítése szerepel. A kiosztott határozati javaslatot,
valamint a vállalkozási szerződés-tervezetet a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a bizottság javaslatával, a kiosztott vállalkozási
szerződéssel, és a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű
igen
szavazattal
meghozta
alábbi
határozatát:
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24/2014. (II.05.) számú KT határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Penta Általános Építő Kft-vel (2100 Gödöllő,
Kenyérgyári u. 1/E) kötendő karbantartási és felújítási
feladatok elvégzéséről szóló Vállalkozási Szerződés
tervezetét és azt a szerződés 1. számú mellékletével
(részletes költségvetés) együtt elfogadja. A szerződés
szerinti 10.385.961 Ft +áfa összeget (bruttó 13.190.170 Ft)
a 2014. évi költségvetésben a Közutak karbantartása
kormányzati funkció terhére ütemezni kell.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
Mezőfi
Zoltán
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. február 6.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
2./ Tervezői szerződés jóváhagyása
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a
napirendet, a szót átadom elnök úrnak.
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Márkus Pál közbeszerzési szakértőnk jelezte, hogy ahhoz,
hogy a közbeszerzési eljárást elindítsa majd, szükséges a város karbantartási, felújítási
tervezéséhez kapcsolódóan egy úgynevezett árazatlan költségvetés elkészítése. Ez igen
nagy munka, több száz oldalas anyag. A Polgármesteri Hivatalban jelenleg nincs olyan
munkatárs, aki ezt az feladatot el tudná látni. A Kovaterv Kft. lett felkérve, hogy készítse el
az árazatlan költségvetést. Ez szükséges a közbeszerzés lebonyolításához. A bizottság 7
egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a mellékelt tervezői szerződést, illetve a
határozati javaslatot.
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a szerződés tervezettel, valamint a határozati javaslattal
egyetért, kérem szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6
egyöntetű
igen
szavazattal
meghozta
alábbi
határozatát:
25/2014. (II.05.) számú KT határozat:
Rétság
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kovaterv Kft-vel (3041 Héhalom, Petőfi S.
u. 11.) kötendő, a 2014. évi karbantartási és felújítási
feladatok
közbeszerzéséhez
szükséges
árazatlan
költségvetés elkészítésére vonatkozó Tervezési Szerződés
szóbeli előterjesztését.
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező
Tervezési szerződést jóváhagyja. A szerződés szerinti
812.000 Ft +áfa összeget (bruttó 1.031.240 Ft) a 2014. évi
költségvetésben a Közutak karbantartása kormányzati
funkció terhére ütemezni kell.
A
Képviselő-testület
felhatalmazza
Mezőfi
Zoltán
polgármestert a Tervezési szerződés aláírására.
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Határidő: 2014. február 6.
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
3./ Választással kapcsolatos lakossági fórumok
dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottságot megkereste a művelődési központ vezetője,
hogy a kampányidőszakban a különböző pártok a rendezvényeikre igényelni fogják a termet.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a bizottság álláspontja, hogy valamennyi pártnak
egyenlő feltételekkel, még pedig ingyenesen kell biztosítani a Művelődési központban egy
helyiséget, kampányidőszakban minden pártnak egy alkalommal, egy rendezvényre.
Pontosan azért, hogy a lakosság megfelelő tájékoztatását biztosítani lehessen.
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki a bizottság véleményével egyetért, szavazzon.
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen,
1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát:
26/2014. (II.05.) számú KT határozat:
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület – a Városi
Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjének kérésére megtárgyalta a választási időszakban érkező lakossági
fórumok
helyiséghasználatára
vonatkozó
szóbeli
előterjesztést.
A Képviselő-testület a lakosság korrekt tájékoztatása
érdekében hozzájárul, hogy a bejegyzett választási pártok
és egyéni jelöltek a kampány időszakban egy alkalommal
térítésmentesen lakossági fórumot tartsanak.
A térítésmentes helyiséghasználatról nyilvántartást kell
vezetni, azt az éves beszámolóban összesítve
szerepeltetni kell.
Határidő: szöveg szerint
Felelős: Varga Nándorné igazgató helyettes
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 16 óra 30
perckor bezárom.

Kmft.
Mezőfi Zoltán
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Girasek Károly
jkv.hit.

Majnik László
jkv.hit.
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