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15. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2012. augusztus 15. napján 17 óra 30 perces kezdettel megtartott Képviselő-

testületi ülésen.  
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 

Dr. Szájbely Ernő képviselő 
Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Tömör Józsefné aljegyző 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy ülésünk 5 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkérem Jávorka János, valamint Girasek Károly urakat. A javaslatot jelenlévők 
5 igen szavazattal támogatták. A meghívón szereplő napirendeket jelenlévők 5 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyalták. 
 

Napirend Előterjesztő  
1./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Mezőfi Zoltán polgármester 
2./ Közbeszerzési terv módosítása Tömör Józsefné aljegyző 
3./ Konzorciumi megállapodás jóváhagyása Mezőfi Zoltán polgármester 
4./ Értékbecslési ajánlat Hutter Jánosné jegyző 
 
 
 

1./ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Határozati javaslatban néhány módosítást javasolt a 
biztotság, ezek átvezetésével a bizottság a rendelet módosítását támogatja.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság javaslatát, a rendelet 
módosítását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
5 egyöntetű igen szavazattal a 2012. évi 
költségvetés módosításáról szóló 15/2012. (VIII. 
15.) sz. rendeletét megalkotta.   
 

 
2./ Közbeszerzési terv módosítása 
     Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A határozati javaslatot szintén kisebb módosítással 
elfogadásra javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a közbeszerzési terv módosításával 
kapcsolatos módosított határozati javaslatot.  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
169/2012. sz. KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
2012.évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete 
szerint kiegészíti. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 16. 
 
 

3./ Konzorciumi megállapodás jóváhagyása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Voltak módosító javaslatok, a projekt elemekkel 
kapcsolatban, megfelel-e így egyben, vagy pedig külön sorral kell-e a táblázatot kiegészíteni. 
Egyeztetések folynak ez ügyben. A 2-es táblázatban is javítani kell. A 3.3-as táblázatban kell 
az építési projekt elemeknél módosítani is kell. A 3.4, és 3.5 és 3.8 –ban kell a Paletta Trade 
nevet javítani. A javításokkal a bizottság egyöntetű szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslat elfogadását. Pályázat számával, címével, valamint a partnerek 
megnevezésével ki kell egészíteni a határozatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a konzorciumi megállapodás 
jóváhagyásával kapcsolatos módosított határozati javaslatot.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
170/2012. sz. KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
ÉMOP-3.1.2/A-09 2f 2011-0003 azonosító számú 
„Rétság Város központi településrészének 
funkcióbővítő település rehabilitációja” című 
pályázat keretében a konzorciumi partnerekkel - 
Lomen és Társa KFt-al, valamint a PALETTA-
TRADE Kft-al - kötendő konzorciumi megállapodást 
elfogadja. Utasítja a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 16. 

 
 

4./ Értékbecslési ajánlat 
     Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság az „A”  határozati javaslatot javasolja 
elfogadásra azzal, hogy nem kérjük a tulajdonlapot és térképmásolatot.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a napirenddel kapcsolatos határozati 
javaslat „A” változatát.   
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
171/2012. sz. KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat tulajdonát képező Templom u. 11. 
szám, 384 hrsz. alatt található ingatlan 
értékbecslésére benyújtott árajánlatot megismerte. 
Az OTP Jelzálog Bank Zrt. (1051 Budapest, Nádor 
u. 21.) árajánlatát elfogadja, az ajánlatban szereplő 
bruttó 64.770 Ft áron. Az értékbecsléshez tulajdoni 
lap és térképmásolat beszerzését nem kéri.  
Az értékbecslés költségét 2012. évi költségvetés 
tartalék terhére biztosítja.  
Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét 
képező megállapodás megkötésére.  
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
Határidő: 2012. augusztus 16. 
 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs. Megköszönöm a munkát, az ülést bezárom.  
 
 

Kmft. 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                         Tömör Józsefné 
polgármester                                                                                                 aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                      Jávorka János 
    jkv. hit.                                                                                                    jkv.hit. 
 
 


