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1. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: 2013. január 09. napján 18,10 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                         Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 

 Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
Tömör Józsefné aljegyző 
Végh József igazgató 
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyvi hitelesítőnek 
felkérem  Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat. A javaslatot jelenlévők 6 
egyöntetű igen szavazattal támogatják.  
Javasolom 4. napirendként tárgyalni a Polgármesteri Hivatal fűtési rendszere című 
napirendet. A javaslattal jelenlévők 6 egyöntetű igen szavazattal egyetértenek.  
Ismertetem a mai ülés napirendjeit, amit jelenlévők 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadtak, 
és az alábbiak szerint tárgyaltak. 
 

1.) OPEL gépjármű és utánfutó kárrendezése  
Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

2.) TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat 
Előterjesztő: Végh József igazgató 
 

3.) Megállapodás angol nyelvtanfolyam szervezéséről 
Előterjesztő: Végh József igazgató 
 

4.) Polgármesteri Hivatal fűtési rendszere 
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 

 
 
 
 

1.) OPEL gépjármű és utánfutó kárrendezése  
      Előterjesztő: Tömör Józsefné aljegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülést 
megelőzően, 7, majd 8 fő jelenlétével határozatképesen ülésezett. A kárrendezéssel 
kapcsolatos határozati javaslatot némileg javasolja a bizottság módosítani. A módosított 
javaslatot a bizottság egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. Ismertetem a módosított, kiegészített határozati javaslatot. 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a gépjárművek kárrendezésével 
kapcsolatos ismertetett határozati javaslatot. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
1/2013. (I.9.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a HMV-540 forgalmi rendszámú Opel 
Astra típusú személygépjármű, valamint az XPF-366 
forgalmi rendszámú egyedi típusú utánfutó 
kárrendezésével kapcsolatos előterjesztést, azt 
támogatja.  
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a gépjármű és 
utánfutó – a biztosító által megállapított összesen 
280.778 Ft-os – kárrendezésére számla nélküli 
egyezség megkötésével kerüljön sor. 
A kárrendezési bevétel terhére a gépjárművek 
megjavítása megrendelhető. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a gépjárművek javítására vonatkozó, a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést a Hair-Car 
Javító és Szolgáltató Bt-vel (Tolmács, Csokonai út 32.) 
bruttó 226.297 Ft vállalási árral megkösse. 
A kárrendezési bevételt, valamint a gépjárművek 
javítási költségét a 2013. évi költségvetésben ütemezni 
kell. 
 
Határidő: szerződés kötésre 2013. január 10. majd 
szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

       2./ TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat 
Előterjesztő: Végh József igazgató 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A témával kapcsolatban elég hosszas vita alakult ki. Több 
kérdés is elhangzott. A megvitatás után az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a 
bizottság a Képviselő-testületnek. (Az Elnök Ismerteti a határozati javaslatot). 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a témával kapcsolatos módosított, 
ismertetett határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
2/2013. (I.9.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Művelődési Központ és Könyvtár által 
benyújtott TÁMOP -3.2.13-12/1 kódszámú „Kulturális 
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intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 
feladatok ellátásban” című pályázatról szóló 
előterjesztést. 
A pályázat benyújtásával egyetért. 
Az előterjesztés mellékletét képező a Stratégiai 
Fejlesztési Központ Kft-vel (1078 Budapest Marek 
József u.5.3. am.33.) kötendő megbízási szerződés 
aláírásával nem ért egyet.  
Sikeres pályázat esetén a pályázati program 
lebonyolítására szerződés aláírására csak a 
Képviselő-testület külön döntése alapján kerülhet 
sor. 
Felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt a 
fenntartói nyilatkozat aláírására 
Felkéri az intézményvezetőt a szükséges 
intézkedések megtételére 
 
Határidő:  a nyilatkozat benyújtására 2013. január 
10.  
Felelős: Végh József igazgató, Mezőfi Zoltán 
polgármester 
 
 

 
3./ Megállapodás angol nyelvtanfolyam szervezéséről 
     Előterjesztő: Végh József igazgató 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Vita nem alakult ki a témával kapcsolatban. A bizottság 
egyetért a szerződés megkötésével, a 4. pontba javasolja belefoglalni, hogy „havonta” fizeti a 
bérlő a díjat. A bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
3/2013. (I.9.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Rétság, Rákóczi út 28. szám alatti Művelődési Központ 
és Könyvtár 1 db tantermének bérbeadására 
vonatkozó - a Dover Nyelvi Centrum Kft-vel (1052 
Budapest Bécsi utca 3) 88 órás alapfokú angol 
nyelvoktatásról szóló- megállapodás tervezetet 
megismerte és a helyiség bérbeadásával a 
megállapodás tervezetben foglaltak szerint egyetért.  
Felkéri az intézményvezetőt a megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. január 10. 
Felelős: Végh József igazgató 
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4.) Polgármesteri Hivatal fűtési rendszere 
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Egy rétsági vállalkozó szerelővel történt egyeztetés során 
kiderült, hogy a hivatal fűtési rendszere az intézmények közül a legrosszabb állapotban van, 
nem valószínű, hogy még egy fűtési szezont kibír. Elhangzott a bizottság ülésén, hogy 
egyúttal célszerű lenne a felújítás során ketté választani az épületben a rendszert. Ehhez 
tervező kell, árajánlat bekérése szükséges. Az árajánlatok ismerete után a 2013-as 
költségvetésnél az összeget be kell tervezni. Tervezői, valamint kivitelezésre is kell 
árajánlatot bekérni, megjelölve, hogy ketté kell választani a rendszert. A bizottsági ülésen a 
határozati javaslat is megszületett, amit elfogadásra javasol a bizottság. Ismertetem a 
határozati javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság elnöke által ismertetett, 
fűtési rendszerrel kapcsolatos határozati javaslatot.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
4/2013. (I.9.) számú KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal fűtési 
rendszerének helyzetét. 
Javasolja a teljes fűtési rendszer felülvizsgálatának 
elvégzését, új fűtési rendszer megtervezését, figyelembe 
véve a rendszer szétválasztásának lehetőségét és a 
kiviteli munkákra árajánlat bekérését. 
A fűtési rendszer felújításának költségeit a 2013. évi 
költségvetésben tervezni kell.  
 
Határidő: 2013. 01.11. 
Felelős: Salgai György városgondnok 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 18 óra 30 
perckor bezárom. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                       Tömör Józsefné 
Polgármester                                                                                            aljegyző 
 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                     Majnik László 
    jkv. hit.                                                                                                    jkv.hit. 
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