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2. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2020. január 30.napon 14. 06 órától 
Képviselő-testületi soron kívüli ülésen. 

 
 

Jelen vannak:  

Mezőfi Zoltán  
Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Jávorka János 
Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Fodor Rita Mária 
Varga Nándorné 
Majnik Tamás 
Busainé Terman Viktória 
6 érdekl ődő 

polgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
jegyző általános helyettese 
intézményvezető helyettes 
RTV munkatárs 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Mezőfi Zoltán  polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm a mai soron kívüli ülésen megjelent 
képviselő társaimat. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 megjelent  taggal határozatképes.  
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dr. Szájbely Ern ő és Bencsok Péter  képviselőket. Kérem, 
szavazzon, aki ezzel egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal 
elfogadta a jegyzőkönyvhitelesít őket .  
Egy napirendi pontunk van, kérem, szavazzon, aki ennek tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy 
a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet . 
 

1.) A városi közterületek környezettudatos, család és klímabarát megújítása Rétságon 
TOP-2.1.2-15-NG-2016-00005 pályázat megtárgyalása 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán  polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és támogatta 
határozati javaslatot. Van-e kérdése, véleménye valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

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

                                              24/2020. (I.30.) számú Kt. határozat 
 

Rétság Város Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a „Városi 
közterületek környezettudatos, család-és klímabarát megújítása 
Rétságon” a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 kódszámú pályázathoz 
tartozó, a Rétság „Zöld város” kialakítása tárgyú közbeszerzési 
eljárás indításáról szóló előterjesztést. 
 
Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság javaslata alapján a 
képviselő testület a Rétság „Zöld város” kialakítása tárgyú – a jelen 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                          2/2020. (01. 30.) számú jegyzőkönyv 

határozat mellékletét képez ő és támogató tartalmú 
minőségtanúsítással bíró ajánlati felhívást és közbesze rzési 
dokumentumokat jóváhagyja és a jóváhagyott közbesze rzési 
dokumentumok alapján a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás - hirdetmény közzététel ével történ ő – 
megindítását elrendeli.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 

Mezőfi Zoltán  polgármester: Megköszönöm a részvételt, az ülést 14. 10 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                             Dr. Tanács Péter Zsolt 
                             polgármester                                                            jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szájbely Ern ő                                                 Bencsok Péter 
jegyzőkönyv hitelesítő                                         jegyzőkönyv hitelesítő 


