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23. számú 

 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. szeptember 24. napon. 
17. 50. órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésen. 
 
 
 
Jelen vannak:  

Hegedűs Ferenc  
Mezőfi Zoltán 

polgármester 
alpolgármester 

Jávorka János  
Dr. Katona Ern ő 

képviselő 
képviselő 

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

képviselő 
képviselő 
jegyző 

Fodor Rita Mária  
Bulejka András 
Girasek Károly  
Busainé Terman Viktória 

jegyző általános helyettese 
bizottsági tag 
bizottsági tag 
jegyzőkönyvvezető 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy 7 jelenlévő taggal határozatképes a Képviselő-testület. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkérem Varga Dávid Géza és Kotroczó Balázs képviselőket. Kérem, 
szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyöntetű 7 igen 
szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőket.  
Három napirendi pontunk van, kérem, szavazzon, aki ezek tárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendet, 
és a következő sorrendben tárgyalja azt:  
 
 
 
 

1. Árajánlat elbírálása oszlop áthelyezési munkára 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

2. Váci Útépít ő Kft. fakivágási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

3. Közbens ő döntés meghozatala a Zöld város pályázathoz 
Előterjesztő: Szabó Klára KBB elnök 
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1.) Árajánlat elbírálása oszlop áthelyezési munkára  
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr!  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Köszönöm szépen! A testületi ülést megelőzően tartotta a 
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság az ülését, ahol 7 jelenlévő bizottsági taggal végig 
határozatképes volt a Bizottság.  
Ezzel a napirenddel kapcsolatban a megfogalmazott határozati javaslat elfogadását javasolja 
a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a Képviselő-testület számára 7 egyöntetű igen 
szavazattal.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
192/2019. (IX. 24.) számú Kt. határozat: 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Piac 
téren lévő oszlop áthelyezési munkáira érkezett árajánlat elbírálásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az Omexom Magyarország Kft. - tervezési díjra 
845.000 Ft +áfa, kivitelezésre 2.600.000 Ft + áfa összegű - árajánlatát 
elfogadja. 
 
A munkák elvégzésére szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
A Zöld város pályázatban pályázati forrással nem fedezett munka 
fedezetét a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés tartaléka 
terhére biztosítja. A többletelőirányzat átvezetésére a költségvetés 
soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
 
Határidő: műszaki ügyintéző értesítésére 2019. október 3., majd 
szöveg szerint  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

2.) Váci Útépít ő Kft. fakivágási kérelme 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ezt is megtárgyalta a Bizottság. Annyi változás van, hogy 
menet közben még egy fa kivágását tartja szükségesnek a cég. A határozati javaslat eszerint 
módosult, ennek elfogadását a Bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal támogatja 
elfogadásra.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
193/2019. (IX. 24.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci 
Útépítő Kft. fakivágási kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Rózsavölgy u. 2-
8. szám előtti ingatlan körzetületrendezési munkáihoz 6 db fa (és 1 db 
birsalmabokor) kivágásához. 
 
A fák pótlásáról az önkormányzat 1 éven belül gondoskodik. 
 
Határidő: 2019. október 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

  
3.) Közbens ő döntés meghozatala a Zöld város pályázathoz 
      Előterjesztő: Szabó Klára KBB elnök 
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A PVB ülést megelőzően ülésezett a Közbeszerzési 
Előkészítő és Bíráló Bizottság. Azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy mivel közbenső 
döntést kell meghozni ma pályázattal kapcsolatban, az első és a második résznél bizonyos 
hiánypótlások elrendelése szükséges, a harmadik résznél – mivel csak egy cég nyújtott be 
ajánlatot – új pályázat szükséges. Ezt a PVB is 7 egyöntetű igen szavazattal támogatta.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
194/2019. (IX. 24.) számú Kt. határozat: 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld 
város pályázattal kapcsolatos közbenső döntések meghozataláról 
készített előterjesztést. 
 

A Képviselő-testület egyetért a Közbeszerzési Előkészítő és 
Bírálóbizottság javaslatával és felkéri a közbeszerzési szakértőt a 
pályázati kiírás szerinti 

• első rész tekintetében a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdésében 
foglaltak alapján hívja fel a Pesti Építőipari Zrt-t a műszaki 
illetve szakmai alkalmassági követelmények M/1 pontjában 
előírtak szerinti  igazolások benyújtására, 

• a második résztekintetében a Kbt. 69.§ (4) és (6) 
bekezdésében foglaltak alapján hívja fel a Pesti Építőipari Zrt-t 
és a Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű 
Társaságot a műszaki illetve szakmai alkalmassági 
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követelmények M/1 pontjában előírtak szerinti  igazolások 
benyújtására 

Határidő: 2019. szeptember 25. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Nincs több napirend, köszönöm a munkát. Az ülést 16. 57 
órakor bezárom.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                         Dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                                    jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

Varga Dávid Géza                                                                      Kotroczó Balázs 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                               jegyzőkönyv hitelesítő 

 


