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                                                                   17. számú 
 
 
 
                                                               JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. július 23. napon. 16. 40. órától 
megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésen. 
 
 
Jelen vannak:  

Hegedűs Ferenc  
Mezőfi Zoltán 

polgármester 
alpolgármester 

Jávorka János  képviselő 
Kotroczó Balázs  képviselő 
Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Dr. Varga Tibor 

képviselő 
képviselő 
jegyző 

Fodor Rita Mária  
Girasek Károly  
Busainé Terman Viktória 

jegyző általános helyettese 
bizottsági tag 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat, és kolléganőimet. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 jelenlév ő taggal határozatképes.   
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Varga Dávid Géza  és Kotroczó Balázs  képviselő társaimat. 
Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv 
hitelesítőket.  
Az elmúlt bizottsági ülés óta van-e valakinek javaslata? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a 
kiadott napirendek tárgyalásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a 
következő sorrendben tárgyalja azt: 
 

1) TOP-1.4.1-19 Bölcs ődei fér őhelyek kialakítása, b ővítése cím ű pályázat Megalapozó 
dokumentumaira érkezett árajánlatok elbírálása   

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
2) „Közterület rendezés a Rózsavölgyi utca 2-8 el őtt” tárgyú közbeszerzés közbeszerzési 

dokumentumainak jóváhagyása 
       Előterjesztő: Szabó Klára KBB elnök 
 
3) Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés megkötésének engedélyezése 
      Előterjesztő Hegedűs Ferenc polgármester 
 
4) Szabó Miklós tulajdonosi hozzájárulás kérelme 

            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                     17/2019. (07. 23.) számú jegyzőkönyve 

2 

 

1.) TOP-1.4.1-19 Bölcs ődei fér őhelyek kialakítása, b ővítése cím ű pályázat Megalapozó 
dokumentumaira érkezett árajánlatok elbírálása   

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A testületi ülést megelőzően ülésezett a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság, ahol 4 jelenlévő taggal végig határozatképesek voltunk.  
A napirenddel kapcsolatban a megalapozó dokumentumok elkészítésére az árajánlatok beérkeztek, 
és kaptunk egy szerződés-tervezetet is. Rövid vita után a Bizottság javasolja, hogy a Nyugat-Nógrád 
Térségfejlesztő Nonprofit Kft. ajánlatát fogadja el a Képviselő-testület.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás vélemény? 
Meg fogom szavazni, amit a Bizottság javasolt, de a szívem szakad meg, hogy nem 24 fős 
bölcsődéről szavazunk.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
148/2019. (VII. 23.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-19 
kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat 
Megalapozó dokumentumára érkezett árajánlatok elbírálásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft. Kft. 
6.000.000 Ft-os árajánlatát fogadja el. 
 
A Megalapozó dokumentum elkészítésének díját a 2019. évi költségvetésben a 
Képviselő-testület a tartalék terhére biztosítja. A pótelőirányzat átvezetését a 
költségvetés soron következő módosításakor ütemezni kell. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés 
aláírására. 

                                         
Határidő: 2019. július 24. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
2.) „Közterület rendezés a Rózsavölgyi utca 2-8 el őtt” tárgyú közbeszerzés közbeszerzési 

dokumentumainak jóváhagyása 
        Előterjesztő: Szabó Klára KBB elnök 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A PVB ülését megelőzően ülésezett a Közbeszerzési előkészítő és 
bíráló bizottság, amelyen öt jelenlévő taggal határozatképesek voltak. Megtárgyalták az 
előterjesztést, néhány módosítást javasoltak, amellyel a PVB is egyetértett. A módosítások 
átvezetésével elfogadásra javasolják a határozati javaslatot, és a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság is 4 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára a 
határozati javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
149/2019. (VII. 23.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Közterület 
rendezés a Rózsavölgyi utca 2-8 előtt” tárgyú közbeszerzés közbeszerzési 
dokumentumainak jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező közbeszerzési 
dokumentációkat jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
3.) Közfoglalkoztatási hatósági szerz ődés megkötésének engedélyezése 
      Előterjesztő Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Augusztus 31-vel járnak le a jelenleg zajló közfoglalkoztatási 
szerződések. Lehetőség van új, 2020. február 29-ig tartó szerződés megkötésére 16 fő részére.  
A bizottsági ülésen három változat közül kellett választani. A Bizottság kiegészített B változat 
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.   

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
150/2019. (VII. 23.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közfoglalkoztatási támogatás hatósági szerződés megkötésének tárgyában 
készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy a 85 %- os bér + járuléktámogatás 
mellett, 2019.09.01-től 2020.02.29. időtartamban, 16 fő közfoglalkoztatott 
alkalmazásra kerüljön. A bér + járulék, többletfedezetét a 2019. évi 
költségvetés terhére tervezni szükséges. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 
közfoglalkoztatási hatósági szerződést a fenti feltételekkel aláírja. 
 
A közfoglalkoztatás eszközköltségét a Képviselő-testület 1.200.000 Ft 
keretösszegig a a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja 
 
Határidő: 2019. augusztus 01.majd folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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4.) Szabó Miklós tulajdonosi hozzájárulás kérelme 
            Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Szabó Miklós vállalkozó hosszú évek óta bérel egy önkormányzati 
tulajdonban lévő területet, ide szeretné a vezetékes ivóvíz bekötését saját költségén elvégeztetni.  
Ehhez kérte a tulajdonosi hozzájárulást.  
A Bizottság 4 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
151/2019. (VII. 23.) számú Kt. határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Miklós 
vállalkozó tulajdonosi hozzájárulás kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az 568 hrsz-ú ingatlanra tulajdonosi hozzájárulását adja 
locsolási célú víz bevezetéséhez azzal, hogy a vízbekötéssel és 
vízfelhasználással kapcsolatos valamennyi költség a kérelmezőt terheli. 
 
Határidő: értesítésre 2019. július 31. 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Megköszönöm a munkát, az ülést 16.50. órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                       Dr. Varga Tibor 
                                      polgármester                                             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varga Dávid Géza                                     Kotroczó Balázs 
jegyzőkönyv hitelesítő                           jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 


