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6. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2015. március 18. napján 18 óra 45 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott soron kívüli Képviselő-testületi 
ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Fodor Rita jegyző ált.h. 
                         Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
Az ülésen jelen volt Bugarszki Miklós intézményveze tő igazgató.  
 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 6 képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkérem Kotroczó Balázs, valamint Mezőfi Zoltán képviselő urakat. Kérem 
szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal 
jelenlévők a javaslatot elfogadták.  
 
Mai ülésünkön egy napirend tárgyalása szerepel, nevezetesen  Tulajdonosi felhatalmazás 
pályázat benyújtásához (TÁMOP-6.2.4/B/14/2), kérem, aki egyetért szavazzon. 
Megállapítom, hogy a napirend tárgyalását a képviselők 6 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadták, és az alábbiak szerint tárgyalták. 
 
 

1./ Tulajdonosi felhatalmazás pályázat benyújtásáho z (TÁMOP-6.2.4/B/14/2) 
     Előterjeszt ő: Mezőfi Zoltán alpolgármester 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Szeretném először is elmondani, nagyon örülök a gyors 
intézkedésnek igazgató úr részéről. Körülbelül két hete hívtam fel Bugarszki urat, hogy egy 
polgármester jó barátom szólt, hogy van egy ilyen pályázati lehetőség, igazgató úr gyorsan 
reagált. Köszönöm. A PVB tárgyalta a napirendet, kérem elnök urat ismertesse a bizottság 
állásfoglalását.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tárgyalta az előterjesztést. A módosított határozati javaslat elfogadását javasolja 
a Képviselő-testületnek, 7 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, 
aki a módosított határozati javaslattal egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
37/2015. (III.18.) KT határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a TÁMOP-6.2.4. B/14/2 kódjelű pályázat 
benyújtásához szükséges Tulajdonosi felhatalmazással 
kapcsolatos előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a  Rétsági kistérségi 
Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kft-t, hogy a TÁMOP-6.2.4. B/14/2 kódszámú 
„Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást 
támogató fejlesztés” című, pályázati felhívás alapján, a 
humán erőforrások fejlesztése céljából 20 millió Ft-os 
vissza nem térítendő támogatásra pályázatot nyújtson be.  
 
 
Határid ő: 2015. március 23. 
Felelős:  Bugarszki Miklós ügyvezető, intézményvezető  

igazgató 
 
 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Köszönöm a Képviselő-testület munkáját, az ülést 18 óra 50 
perckor bezárom. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 
 
Hegedűs Ferenc                                                                                         dr. Varga Tibor 
  polgármester                                                                                                   jegyző 
 
 
 
 
 
Kotroczó Balázs                                                                                        Mezőfi Zoltán 
     jkv.hit.                                                                                                        jkv.hit.  
 


