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11. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2014. április 04. napján 16 óra 30 perces kezdettel megtartott Képviselő-testület  

rendkívüli üléséről.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Katona Ernő alpolgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Hegedűs Ferenc képviselő 
nem jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek Károly, valamint Majnik 
László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők 
elfogadták.  
 
Javasolom a meghívón szereplő öt napirend tárgyalását. Van-e más javaslat? Amennyiben 
nincs, úgy kérem szavazzon, aki a napirendek tárgyalásával egyetért.  
 
Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők a mai ülésünk napirendjeit 
elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyalták. 
 
1./ Megbízási szerződés jóváhagyása (közbeszerzés II. ütem) 
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 
2./ Rétság város közparkjainak és egyéb közterületeinek virágosítása 
Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 
3./ Locsolási célú vízbekötésre érkezett árajánlat elbírálása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 
 
4./ Épületbontásra érkezett árajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese 
 
5./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme 
Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 
 

1./ Megbízási szerződés jóváhagyása (közbeszerzés II. ütem) 
     Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésünk előtt 
tartotta ülését, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát. 
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Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Köszönöm. Ahogy mondta is polgármester úr, a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság jelen ülés előtt tartotta 6 fővel, határozatképesen ülését. A 
napirenddel kapcsolatos határozati javaslat kiegészítésre, és kiosztásra került. A kiegészített 
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal a 
Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki a javaslattal, a kiegészített határozati 
javaslattal egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
67/2014. (IV.04.) számú KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a város különböző területein 
2014. évben elvégzendő karbantartási és felújítási munkák közbeszerzésére érkezett 
szakértői ajánlatról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a város 2014. évi karbantartási, felújítási tervét az alábbi feladatokkal 
egészíti ki: 
 
Utak, járdák, parkok építése: 

- temetőben a betonút meghosszabbítása, 
- Kossuth út kátyúzása a buszfordulói csatlakozás utáni területen, 
- Korányi út végének becsatlakoztatása szilárd burkolattal a Nagyparkolóban levő 

üzletek mögötti úthoz, ide „Behajtani tilos” (kivéve árurakodás) tábla elhelyezése, 
ugyanitt az Akácfa utca felől lefolyó csapadékvíz elvezetésének megoldása, 

- Szőlő út végén csapadékelvezető árok rendbetétele, kőszórás stb., 
- Orgona köz végén kőterítés, csapadékvíz elvezetés megoldása, 
- Óvoda előtt a Mikszáth u. aszfaltburkolatának szélesítése (személyautók parkolása), 
- Óvodához vezető járda aszfaltozása, árok egy részének átrakása, az óvodai behajtók 

újraépítése, 
- Gimnázium előtt új járda építése, kerítés elbontása 
- a Harangláb körüli zöldterület felújítása (parkosítás, viakolor lerakása, virágok 

ültetése) 
 
Épületek felújítása, kerítés építés: 
 

- a Városi Művelődési Központ és Könyvtár külső homlokzatának felújítása, 
nyílászárók cseréje 

- a Napközikonyha épületének külső felújítása 
- a napközis étkezde belső felújítása 
- a nyilvános WC felújítása 
- a gimnázium új kerítésének megépítése 

 
A feladatok költségét, 70.000 eFt-ot -  a tervező és a műszaki szakértő becslése alapján - a 
2014. évi költségvetésben a tartalék terhére biztosítani kell. Az előirányzatot a 2014. évi 
költségvetés soron következő módosításakor – legkésőbb a közbeszerzési eljárás lezárásáig 
– át kell vezetni.  
 
A Képviselő-testület a közbeszerzési szakértői munkák elvégzésére a Márkus és Társai Kft., 
(3100 Salgótarján, Mártírok út 4.) 1.000.000 Ft +áfa összegű árajánlatát fogadja el. 
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Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a határozat mellékletét képező Megbízási 
szerződés aláírására.  
A közbeszerzési szakértő bruttó 1.270.000 Ft-os vállalkozási díja a 2014. évi 
költségvetésben biztosított. 
 
 
Határidő: Megbízási szerződés aláírására 2014. április 07.  
               2014. évi költségvetés módosítására szöveg szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

2./ Rétság város közparkjainak és egyéb közterületeinek 
virágosítása 

      Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Két változat között kellett dönteni a kérdésben. A bizottság 6 
egyöntetű igen szavazattal a „B” változatot javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a „B” változat elfogadásával, szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
68/2014. (IV.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság város közparkjainak és 
egyéb közterületeinek virágosításáról szóló 
előterjesztést, azt támogatja. Az Infotelekom Bt., 
2766 Tápiószele, Kockás út 4/a. szám alatti 
vállalkozás által benyújtott „Parkok felújításáról és 
virágosításáról” szóló két ajánlata közül a „B” 
változatot támogatja, melynek összege 5.159.819 
Ft+ÁFA. A Képviselő-testület a fenti összeget a 
2014. évi költségvetés módosításával a tartalék 
terhére biztosítja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező vállalkozási szerződés-tervezetet aláírja. 
 
Határidő: 2014. április 07. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

3./ Locsolási célú vízbekötésre érkezett árajánlat elbírálása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. helyettese 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Bizottságunk szakértő tagja elmondta, tisztázni kell, hogy az 
aknából kivezető szerkezeteket is tartalmazza-e a szerződés? Megfogalmazódott, hogy 
szeretnénk, ha minél előbb elkészülhetne a vízbekötés. A hitelesített vízmérőn keresztül a 
vízfogyasztás mérhető lesz. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki a bizottság javaslatát támogatja.  
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
69/2014. (IV.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a locsolási célú víz bekötésére 
érkezett árajánlatról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a DMRV Duna Menti Regionális 
Vízmű Zrt. 154.850 Ft + áfa összegű árajánlatát – 
az Iskola előtti parkban kiépítésre kerülő vízvételi 
lehetőségre -  elfogadja. A munkák fedezetét a 
tartalék terhére biztosítja. A 2014. évi költségvetés 
soron következő módosításakor az előirányzat 
átvezetésére javaslatot kell tenni. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződést jóváhagyja és felhatalmazza 
Mezőfi Zoltán polgármestert annak aláírására. 
 
 
Határidő: 2014. április 07. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

4./ Épületbontásra érkezett árajánlatok elbírálása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. helyettese 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Árajánlatok beérkeztek. Az ajánlattévők és más 
szakemberek véleménye, hogy ekkora összegből a tető megépítését, nyílászárók beépítését 
is meg lehetne oldani. A bizottság a „B” határozati javaslat elfogadását javasolja 6 egyöntetű 
igen szavazattal, miszerint a három ajánlattevőtől árajánlatot kell bekérni a tető és 
nyílászárók fel- és beépítésére vonatkozóan. Az épület későbbi hasznosításról később 
döntene a Képviselő-testület.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a bizottság ajánlásával.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
70/2014. (IV.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Sportkombinát területén lévő 
sportöltöző bontására érkezett árajánlatok 
elbírálásáról szóló napirendet. 
 
A Képviselő-testület a bontás mellett a tetőszerkezet 
újjáépítésére is árajánlatokat kér. 
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Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy az 
árajánlatot beadó vállalkozásoktól a felújításra is 
kérjen árajánlatot.  
 
Határidő: újabb árajánlatok bekérésére 2014. április 

07.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

5./ Városi Művelődési Központ és Könyvtár kérelme 
     Előterjesztő: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az igazgatóhelyettes asszony könyvtári asszisztens 
beállítását kéri. A bizottság az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja a testületnek, 6 
egyöntetű igen szavazattal. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki az „A” határozati javaslat elfogadását javasolja, 
szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
71/2014. (IV.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár kérelmét, és 2014. április 15-től 
engedélyezi az intézmény számára egy fő, 
középfokú végzettségű, könyvtárosi szakmai 
ismeretekkel is rendelkező közalkalmazott 
határozatlan időre történő kinevezését. 
Az egy fő alkalmazásához szükséges bért, járulékot 
és az egyéb költségeket a 2014. évi 
költségvetésben biztosítja. 
 
Határidő: a munkáltatói intézkedés megtételéért 
2014. április 14. 
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 16 óra 40 
perckor lezárom. 
 

Kmft. 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                         dr. Varga Tibor  
polgármester                                                                                               jegyző 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                      Majnik László 
     jkv.hit.                                                                                                     jkv.hit. 
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