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                                                                   19. számú 
 
 
 
                                                               JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. augusztus 27. napon. 20.28. 
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 a mai ülésen megjelenteket.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 megjelent fővel határozatképes.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Varga Dávid Géza és Kotroczó Balázs képviselő társamat. 
Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadja a jegyzőkönyv 
hitelesítőket. 
A Bizottsági ülés óta van-e valakinek napirendi javaslata? 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Két napirend tárgyalását javaslom a rendkívüli ülésen. Az egyik a 
meghívóban is szereplő napirend, a másik a Gáspár Csaba kérelme című napirend. Mindkét 
napirendet időnyerés szempontjából kellene tárgyalnunk.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki a napirendek elfogadásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet , és a 
következő sorrendben tárgyalja azt:  
 

1) Döntés a közterületrendezés Rózsavölgy u. 2-8. e lőtt tárgyú közbeszerzés 
eredményér ől 
Előterjesztő:  
 

2) Gáspár Csaba kérelme 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
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1.) Döntés a közterületrendezés Rózsavölgy u. 2-8. előtt tárgyú közbeszerzés 
eredményér ől 

      Előterjesztő:  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet. 
Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülés előtt 
tartotta meg ülését, ahol 6 jelenlévő bizottsági taggal végig határozatképes volt.  
Ezt az előterjesztést is megtárgyaltuk, meghallgattuk a Közbeszerzési Bizottság véleményét. A 
javaslatuk alapján módosított határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal támogatta a 
Bizottság.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. 
 

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

  
154/2019. (VIII. 27.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Közterületrendezés a Rózsavölgy utca 2-8 előtt” tárgyú közbeszerzési eljárás 
eredményéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja. 
 
A közbeszerzés nyertesét az alábbiak szerin jelöli meg: 
Nyertes ajánlattevő neve: Váci Útépítő Kft. (2600 Vác, Rákóczi út 20.), nettó 
ajánlati ár: 22.313.112,- Ft 
 
A fenti munkák műszaki ellenőri munkáira a Képviselő-testület felkéri Kovács 
Miklóst. A műszaki ellenőri munkákról árajánlatot és szerződés-tervezetet kell 
kérni. 
 
Határidő: szerződéskötésre Kbt. szerint, majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
2.) Gáspár Csaba kérelme 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A bizottság ezt az előterjesztést is megtárgyalta. Azt a kiegészítést 
javasoltuk, hogy a szerződést elő kell készíttetni az önkormányzat jogászával. A Bizottság 1.000. 
Ft/m2-es vételárat javasol.  
Olyan területről van szó, amely önálló telekkialakításra nem alkalmas. Sem az önkormányzat, sem a 
vásárló nem hibázott, a kimérés volt hibás. A megvásárolni kívánt területet jelenleg is használja a 
vevő. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? 
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Varga Dávid Géza képviselő: Nem tudom, hogy hova ez a rohanás, úgy érzem, hogy a testületi 
többség hatáskörét kihasználva döntünk olyanról, ami lehet, hogy a vállalkozónak sem jó. Lehet, 
hogy olyan szakértői vélemény született volna, ami a vevőnek kedvezőbb lenne.  
Azért fogok tartózkodni, mert nagyon elkapkodottnak és előkészítetlennek tartom az egészet. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Én is szerettem volna értékbecslést.  
 
Jávorka János képviselő: A hivatalban már régóta tudott ez az anomália. Nem értem, hogy miért 
nem intézkedett senki a helyzet rendezése érdekében? 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Két hete volt a hivatalban a mentőállomás tervezője. Akkor derült ez 
ki.  
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, szavazzon. 
 

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

  
155/2019. (VIII. 27.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gáspár Csaba 
kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a 356/31, 356/32, 356/55, 356/63 
helyrajzi számú ingatlanok határrendezéséhez.  1.000 Ft/m2 áron Dombai 
Gábor földmérő mérnök TR-9/2019. számú változási vázrajza szerint. 
 
A telekhatár rendezéssel kapcsolatos költségeket kérelmezőnek kell 
megfizetnie. 
 
Az adás-vételi szerződést az önkormányzat jogászával kell elkészíttetni.  
 
Határidő: 2019. szeptember 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm a részvételt, az ülést 20.38. órakor bezárom. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                       Dr. Varga Tibor 
                                      polgármester                                                  jegyző 
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Varga Dávid Géza                                     Kotroczó Balázs 
jegyzőkönyv hitelesítő                              jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 


