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                                                                   18. számú 
 
 
 
 
                                                               JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. július 29. napon. 10.50. 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 
Dr. Varga Tibor 

képviselő 
jegyző 

Fodor Rita Mária 
Girasek Károly  
Busainé Terman Viktória 

jegyző általános helyettese 
bizottsági tag 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 jelenlév ő taggal határozatképes.   
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Mezőfi Zoltán alpolgármester urat és Kotroczó Balázs  
képviselő társamat. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 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 5 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a 
következő sorrendben tárgyalja azt: 
 
 

1) „Városi közterületek környezettudatos, család- é s klímabarát megújítása Rétságon” 
című, TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosítási számú projekt keretében a Rétság, "Zöld 
város" kialakítása tárgyában közbeszerzési dokumentumainak jóváhagyása 

       Előterjesztő: Szabó Klára KBB elnök 
. 

 
2) Nógrád Megyei Polgár őr Szövetség támogatási kérelme 
      Előterjesztő Hegedűs Ferenc polgármester 
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1.) „Városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon” 
című, TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosítási számú projekt keretében a Rétság, 
"Zöld város" kialakítása tárgyában közbeszerzési dokumentumainak jóváhagyása 

              Előterjesztő: Szabó Klára KBB elnök 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A testületi ülést megelőzően ülésezett a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság, ahol 5, majd 6 bizottsági taggal végig határozatképes volt a Bizottság.  
Meghallgattuk a Közbeszerzési előkészítő és bíráló bizottság elnökét, aki elmondta, hogy az anyag 
jóváhagyását javasolta a Bizottság. A dokumentumok minden elvárásnak megfelelnek. 
A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
Nekem továbbra is fájó pont, hogy az önkormányzat parkolója kiesett, ezért tartózkodni fogok.  
Aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, szavazzon. 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
152/2019. (VII. 29.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Városi 
közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon” 
című, TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 azonosítási számú projekt keretében a 
Rétság, "Zöld város" kialakítása tárgyú közbeszerzés közbeszerzési 
dokumentumainak jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező közbeszerzési 
dokumentációkat jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

2.) Nógrád Megyei Polgár őr Szövetség támogatási kérelme 
            Előterjesztő Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök:  Két javaslat hangzott el a bizottsági ülésen. Végül 430.000 Ft, 
utólagos finanszírozásként felhasználható támogatást javaslunk elfogadni a Képviselő-testület 
számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Külön lapon kell említeni a Polgárőr napot és a Vadásznapot.  
Én többet adtam volna. Illene rendeznünk a mobil illemhelyet. A sátrat is nekünk kellene 
finanszíroznunk. Módosító indítványt szeretnék tenni ezzel kapcsolatban. 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Miért nem a bizottsági ülésen vitattuk ezt meg? 
 
Kisebb vita alakul ki Hegedűs Ferenc polgármester és Jávorka János képviselő között, ami nem 
tartozik az előterjesztés témájához. 
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Girasek Károly bizottsági tag: János leegyeztette, ezt kérte, amit megszavaztunk. Szerintem ezt 
nem kell megszavazni. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ez egy szabályszerű módosító indítvány.  
Visszatérve a tartózkodásra, ha mindig tartózkodik valaki, mert nincs benne valami, amit szeretett 
volna, akkor nem lett volna pályázat.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én első pillanattól kezdve tartózkodtam, mert nekem ez fontos lett 
volna.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ha megkaptuk volna a teljes összeget, akkor benne maradhatott 
volna.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Aki a módosítási indítvánnyal egyetért, kérem, szavazzon.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 1 tartózkodás szavazati aránnyal támogatja a 
módosítás elfogadását.  
Kérem, szavazzon, aki a módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
 

153/2019. (VII. 29.) számú Kt. határozat: 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád 
Megyei Polgárőr Szövetség támogatási kérelméről készített előterjesztést. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 31-én 
városunkban megrendezésre kerülői polgárőr nap rendezvényt alábbi célok és 
költségek figyelembevételével utófinanszírozás formájában támogatja: 
 

- étkezés, üdítők   225.000 Ft, 
- VIP fogadás (40-45 fő részére)   70.000 Ft, 
- főzőverseny alapanyag  135.000 Ft, 
- díjak, rendezvény sátor  180.000 Ft, 
- mobil illemhely   140.000 Ft, 
 

összesen:    750.000 Ft  
 
Az önkormányzati támogatásról 20/2013.  (XI.26.) önkormányzati rendelet 1. 
számú melléklete szerinti megállapodást kell kötni.  
 
A támogatás összegéről a kifizetett számla hitelesített másolatával kell 
elszámolni. Az eredeti számlára fel kell tüntetni az önkormányzati határozat 
számát. 
 
A rendezvény támogatásának költségét a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő: megállapodás megkötésére 2019. augusztus 15., majd szöveg 
szerint. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Hegedűs Ferenc polgármester: Több napirend nincs, az ülést 11.18 órakor lezárom. Köszönöm a 
munkát.  
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                       Dr. Varga Tibor 
                                      polgármester                                             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                     Kotro czó Balázs 
jegyzőkönyv hitelesítő                           jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 


