
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének           19/2014.(07.09) számú jegyzőkönyve 

 1

 
 
 
 
 

19. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült:  2014. július 09. napján 17 óra 10 perces kezdettel megtartott soron kívüli 

Képviselő-testületi  ülésről.  
 
 
Jelen vannak :dr. Katona Ernő alpolgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

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

Dr. Katona Ern ő alpolgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 
fő jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A mai ülést én vezetem le, 
mivel a polgármester úr szabadságon van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek Károly, 
valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal 
jelenlévők elfogadták.  
 
Mai ülésünkön egy napirendet javasolok tárgyalni, kérem, aki egyetért a meghívón szereplő 
napirend tárgyalásával, szavazzon. Megállapítom, hogy a tárgyalandó napirendet jelenlévők 
6 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyalták.  
 
 
 
 

1./ Rétság VSE pályázati öner ő biztosítására vonatkozó kérelme 
     Előterjeszt ő: Majnik László képviselő 
 
 

Dr. Katona Ern ő alpolgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
témát, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság ajánlását. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottságunk a Képviselő-testületi ülést megelőzően, 6 
jelenlévő bizottsági taggal határozatképesen ülésezett. A Rétsági Városi Sportegyesület a 
Magyar Labdarúgó Szövetség sporttelep felújítási program II. ütemére nyújtott be pályázatot, 
illetve az értesítés alapján ezt a pályázatot meg is nyerte. A beruházás teljes összege 9. 
980.848 Ft. Ehhez szükséges 2.994.254 Ft önerőnek a biztosítása. Az erre vonatkozó 
kérelmet nyújtotta be az Egyesület. A sportpályán lévő öltöző felújításáról van szó. A 
bizottsági ülésen elhangzott kérdésre elhangzott, hogy az előző ütem elszámolása 
megtörtént, illetve, hogy milyen feladatok valósultak meg. Az egyesület elnöke elmondta, 
hogy ami munkákat terveztek, kerítések, labdafogó háló, talajcsere – talajkiegyenlítés, illetve 
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az önerő elszámolás az önkormányzat felé megtörtént. Az önerőből szinte kivétel nélkül helyi 
vállalkozásoktól szerezték be a szükséges anyagokat, és azt használták fel. Elhangzott, 
hogy ha végig nézzük a listát, sok település nyert a pályázaton, nem lenne célszerű ebből a 
sorból kimaradni, hisz gyakorlatilag itt 7 millió forint sorsáról van szó, amit az egyesület 
elnyert. Ehhez kellene ez a 2.994.254 Ft-os önerőnek a biztosítása. Nem lenne szabad 
veszni  hagyni ezt a 7 millió forintot. Elhangzott, hogy az öltöző valóban nagyon rossz 
állapotban van, a városképet is nagyban rontja. A felújítás nagyon ráfér az öltöző épületére. 
A bizottság egy módosított határozati javaslat elfogadását javasolja, 6 egyöntetű igen 
szavazattal. Ismertetem a módosított határozati javaslatot.  
 
Dr. Katona Ern ő alpolgármester: Kérdés, vélemény? Az én véleményem, hogy jó az, hogy 
felújításra kerül a létesítmény, viszont aggaszt, hogy a laktanyai sportkombinát milyen 
állapotban van. Jó lenne, ha a városi sportegyesület elnöke ebben az irányban is próbálna 
valamilyen lehetőséget, megoldást keresni.  
 
Hegedűs Ferenc  bizottsági tag: Nekem is az a véleményem, hogy az önerőt biztosítani kell, 
de a laktanyai sportkombinát irányába is kell tenni valamit. Ezt a pályát már rég el kellett 
volna felejteni, de ha most erre van támogatás, azt el kell fogadni.  
 
Dr. Katona Ern ő alpolgármester: Kérem, aki az ismertetett módosított határozati javaslattal 
egyetért, szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 6 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát.  
 
 
141/2014. (VII.09.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Rétság VSE által a sporttelep 
felújítási program II. ütemére benyújtott, az MLSZ 
ki/EMJH01-5443/2014 iktatószámú támogatói 
döntésével támogatott pályázatával kapcsolatos, 
önerő biztosítására vonatkozó kérelmét. 
A Képviselő-testület a beruházás megvalósulását 
támogatja. A 9.980.848 Ft értékű beruházás 
megvalósításához szükséges 2.994.254 Ft, azaz 
Kettőmillió kilencszázkilencvennégyezer 
kettőszázötvennégy forint önerőt Rétság város 
költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.  
A felhasználás és elszámolás ütemezését 
megállapodásban kell rögzíteni.  
A Képviselő-testület megbízza Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli 
forrás átvételéről és átadásáról szóló 20/2013.  
(XI.26.) számú önkormányzati rendelet szerinti 
megállapodást aláírja.  
 
 
Határidő: 2014. július 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Dr. Katona Ern ő alpolgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, az ülést 17 óra 
25 perckor bezárom.  
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 

Dr. Katona Ernő                                                                                       dr. Varga Tibor 
 alpolgármester                                                                                             jegyző 

 
 
 
 
 
 

Girasek Károly                                                                                         Majnik László 
      jkv.hit.                                                                                                      jkv.hit. 

 
 


