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8. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2016. május 23. napján 9,55 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott  rendkívüli Képviselő-testületi 
ülésen  
 
Jelen vannak: Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Dr. Katona Ernő képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Lichtenberger Edit adm. 
 
Az ülésen jelen volt Girasek Károly.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
7 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem dr. 
Katona Ernő, valamint Varga Dávid Géza képviselő urakat. Kérem szavazzon, aki a 
javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot 
elfogadta.  
 
Két napirendi pontunk van, kérem, aki azok tárgyalásával egyetért, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a napirendi pontok tárgyalását a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta. 
 
1./ Bölcsőde létesítése 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
2./ NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Nyílt pályázati felhívása könyvtári bútorok 
beszerzésére 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
 

1./ Bölcsőde létesítése 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Ismertetem a bölcsőde létesítésre vonatkozó pályázat 
benyújtásával kapcsolatos bizottsági javaslatot, valamint határozati javaslatot. Kérem, aki 
ezzel egyetért, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testület 7 egyöntetű igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát.  
 
110/2016. (V.23.) számú KT határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde létesítése című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület Rétságon létesítendő 24 fős 
új építésű bölcsőde megvalósításához a Rétság, 
Mikszáth út, 171/2 hrsz-ú és 148/24 hrsz-ú 
ingatlanokra a TOP-1.4.1-15 kódszámú "A 
foglalkoztatás és életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével" elnevezésű 
pályázat keretében támogatási kérelem 
benyújtását támogatja. 
A pályázati felhívásnak megfelelően vállalja a 
támogatásból megvalósított projekt 5 évig történő 
fenntartását és működtetését. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására, és az 
előkészítéshez szükséges, támogatásból 
finanszírozott szerződések megkötésére, valamint 
a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatallal 
megkötendő konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2016. május 23. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: A bizottság javaslata, hogy az új bölcsőde tervezésével a 
BOREA 67 Bt.-t bízzuk meg. Ismertetem a határozati javaslatot, kérem szavazzon, aki azzal 
egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testület 7 egyöntetű igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát.  
 
111/2016. (V.23.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde létesítése című 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Az új bölcsőde tervezésével megbízza Borea-67 
Építész Bt.-t (képviselő: Kovács Gábor tervező). 
Felhatalmazza a polgármestert a vázlatterv és az 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének a 
megrendelésére. A szerződés aláírásához a 
szerződés-tervezet ismeretében a Képviselő-
testület hozzájárulása szükséges. 
 
Határidő: munka megrendelésére: 2016. május 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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2./ NKA Közgyűjtemények Kollégiuma Nyílt pályázati felhívása 
könyvtári bútorok beszerzésére 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: A bizottsági ülésen a kiadott határozati javaslat módosításra 
került, ismertetem. Kérem, aki az ismertetett határozati javaslat elfogadását javasolja, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testület 7 egyöntetű igen szavazattal meghozta 
alábbi határozatát.  
 
112/2016. (V.23.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár könyvtári bútorbeszerzési pályázatával 
kapcsolatos előterjesztést, azt támogatja. 
 
A Képviselő-testület  egyetért azzal, hogy a Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár a NKA 
Közgyűjteményi Főosztálya felé 3.889.000 Ft 
értékű könyvtári bútorbeszerzésére  pályázatot 
nyújtson be.  
 
A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 10 
%-os önerőt, 389.000 Ft-ot az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében tervezett általános 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Varga 
Nándorné intézményvezetőt a pályázat 
benyújtására.   
 
Határidő: 2013. május 23. 
Felelős: Varga Nándorné intézményvezető  
 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Több téma nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 10,05 
órakor bezárom. 
 
 

Kmft. 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                           dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                                       jegyző 
 
 
 
dr. Katona Ernő                                                                                          Varga Dávid Géza 
    jkv. hit.                                                                                                             jkv.hit. 
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