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8. sz. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében 
2018. június 05. napon soron kívül megtartott Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testületi üléséről  

Jelen vannak: 

Hegedűs Ferenc polgármester 
Mezőfi Zoltán alpolgármester 
Jávorka János képviselő 
Kotroczó Balázs képviselő 
Dr. Szájbely Ernő képviselő 
Varga Dávid Géza képviselő 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
Girasek Károly PVB tag 
Busainé Terman Viktória jegyzőkönyvvezető 

 

 

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselő 
társaimat és minden megjelentet.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 megjelent taggal határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Mezőfi Zoltán és Kotroczó Balázs képviselő társaimat. 
Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket.  
A kiosztott napirendhez képest van-e valakinek egyéb napirendi javaslata? Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a napirendi pontok elfogadásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokat, és a következő sorrendben tárgyalja azokat: 
 
1)  A 356/61 hrsz. alatti ingatlan állami tulajdonba adása (tanuszoda) 

               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

2)  A 356/58. hrsz. ingatlanon meglévő 2 épület bontása 
        Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

3)  Rákóczi úti járda javítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

4) Szerződés jóváhagyása a Zöld város pályázat kommunikációs feladataira 
Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

 

5) Egyebek 
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1.)  A 356/61 hrsz. alatti ingatlan állami tulajdonba adása (tanuszoda) 
               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Köszönöm szépen! 
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülést megelőzően tartotta meg ülését, 
és 6 megjelent bizottsági taggal végig határozatképes volt. 
A Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. A Nemzeti Sportközpontok megküldte a 
leendő tanuszoda részére biztosított ingatlan ingyenes Vagyonátadási szerződését, illetve az 
előzetes megállapodást. A Bizottság ezzel kapcsolatban egy javaslatot tett, miszerint 
kerüljön be az anyagba az, hogy ha valamilyen oknál fogva nem valósul meg a beruházás, 
akkor az állam térítésmentesen szolgáltatja vissza az ingyenesen átadott területet az 
Önkormányzat számára. Ezzel a módosítással 6 egyöntetű igen szavazattal támogatta a 
Bizottság a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, 
kérem szavazzon, aki a javaslatot elfogadja. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2018.(VI. 05.) KT. határozata: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta 
a 356/1 hrsz alatti ingatlan állami tulajdonba történő ingyenes 
átadásáról szóló előterjesztést és azt támogatja az alábbi 
kikötésekkel: amennyiben a tanuszoda nem épül meg, a 
Magyar Állam térítésmentesen visszaadja a területet Rétság 
Város Önkormányzatának. 

A fenti kikötéssel kiegészített szerződés aláírására a 
Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert.  

Határidő: 2018.07.14. 

Felelős: Hegedűs Ferenc  

 
2.) A 356/58. hrsz. ingatlanon meglévő 2 épület bontása 

            Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottsági ülésen három darab árajánlat felbontása történt 
meg. Az ingatlan megosztása, illetve az épületek bontása körül kisebb vita alakult ki. A 
folyamat meggyorsítása érdekében a Bizottság az épület bontásának ügyét megvitatta, az 
árajánlatokat értékelte, és a MOVENS Kft. árajánlatát javasolja elfogadni a Képviselő-testület 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                       8/2018.(VI. 05.) sz. jegyzőkönyv 

3 
 

számára. A Bizottság azt kérte, hogy a MOVENS Kft. a holnapi nap folyamán Szerződés-
tervezetet adjon le, és egy rendkívüli ülés folyamán jóvá tudja azt hagyni a Képviselő-
testület.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2018.(VI. 05.) KT. határozata: 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta 
a 356/58 hrsz alatti 2 db épület bontására vonatkozó 
árajánlatokat és az alábbi árajánlatot fogadja el: Movens Kft 
bruttó 6.956.953 Ft értékben. Az ár tartalmazza a bontott építési 
törmelék elszállítás költségét is. A vállalkozástól szerződés-
tervezetet kell kérni 

 

Határidő: 2018.06.06. 

Felelős: Hegedűs Ferenc 

 

 

 
 

3.)  Rákóczi úti járda javítása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Ezt a napirendi pontot is megtárgyalta a Bizottság, és a 
határozati javaslatok közül C változat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek, 
amelyben felkérjük a kivitelező cég vezetőjét, Szász Józsefet, hogy egyeztessen a Telekom 
illetékeseivel ez ügyben. Hangsúlyoztuk az ülésen, hogy ott nem járda építés történt, hanem 
járda felújítás, így nem is volt szükség közműszolgáltató engedélyére. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2018.(VI. 05.) KT. határozata: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta 
a Rákóczi út 6. szám előtti járda felújítása során a Telekom-os 
szekrény eltakarására vonatkozó előterjesztést. 

A képviselő-testület felkéri a Váci Útépítő Kft. ügyvezető 
igazgatóját Szász Józsefet, hogy a Rákóczi út 6-8. számú 
ingatlan előtt felújított járdával kapcsolatban folytassa le az 
egyeztetést a Telekom képviselőjével.   

Határidő: 2018.08.30. 

Felelős: Hegedűs Ferenc  

 

 

 
4.)  Szerződés jóváhagyása a Zöld város pályázat kommunikációs feladataira 

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Zöld város pályázat kapcsán vannak kommunikációs 
kötelezettségek. A múltkori ülésen döntött úgy a Testület, hogy az Ipoly-Völgyi Közösségi 
Televíziósok Egyesületének ajánlatát fogadja el. Be lett kérve egy szerződés és a 
mellékletei, ezt meg is kaptuk. Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, és a határozati javaslat 
elfogadását javasolja a PVB a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, 
akkor aki a határozati javaslat elfogadását támogatja, kérem szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2018.(VI. 05.) KT. határozata: 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a TOP-2.1.2-15-NG1 kódszámú/ TOP-2.1.2-15-NG1-2016-
00005 szerződésszámú pályázathoz kapcsolódó projekt 
támogatási szerződésében foglalt tájékoztatás és nyilvánosság 
feladatok ellátására kötendő szerződésről készített 
előterjesztést. 

A Képviselő-testület az Ipoly-völgyi Közösségi Televíziósok 
Egyesületével kötendő, a határozat mellékletét képező 
szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedős Ferenc 
polgármestert a szerződés aláírására.   

A szolgáltatási díj  bruttó 585.000,-Ft-os ellenértéke a 2018. évi 
költségvetésben biztosított. 
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Határidő: 2018. június 11. 

Felelős Hegedűs Ferenc polgármester 

 

 

 

 
5.) Egyebek 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Van-e valakinek felvetése? Ha nincs, akkor megköszönöm a 
munkát, az ülést 17.58 órakor bezárom. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                              Dr. Varga Tibor 
                     polgármester                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
                  Mezőfi Zoltán                                                                Kotroczó Balázs 

jegyzőkönyv hitelesítő                                                      jegyzőkönyv hitelesítő 
 

 


