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11. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült:  2017. július 05. napján 16 órai kezdettel,  Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott 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 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita Mária jegyző ált.h. 

  Busainé Terman Viktória jkv.vez. 
   

 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
6 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem 
Kotroczó Balázs és Varga Dávid Géza képviselőket. Kérem szavazzon, aki a javaslattal 
egyetért. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.  
 
Ismertetem a napirendi pontokat, amennyiben módosító javaslat van, kérem azt 
előterjeszteni. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta az alábbi 
napirendi pontokat. 
 
 
1.) Árajánlat kérése a Polgármesteri Hivatal f űtéskorszer űsítés kiviteli munkáira 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
2.) Tulajdonosi hozzájárulási kérelem 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
3.) Egyebek 
 

 
1.) Árajánlat kérése a Polgármesteri Hivatal 
fűtéskorszer űsítés kiviteli munkáira 

                                     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottságunk 6 jelenlévő bizottsági taggal határozatképes 
volt. Ezt a napirendi pontot is megtárgyaltuk. A határozati javaslat kiegészítésre érkezett 
javaslat, amelynek a lényege az volt, hogy a beszabályozási kötelezettség legyen benne az 
árajánlat kérésben, valamint az, hogy meghibásodás esetén 2 órán belül a garanciális idő 
alatt a hibaelhárítást meg kell kezdeni. A határozati javaslattal kapcsolatban még 3 javaslat 
hangzott el. Az egyik 3 vállalkozásnak javasolta elküldeni az árajánlat kérést, a másik 
javaslatban 5 vállalkozó szerepelt, és a harmadik javaslat szerint mind a 7 vállalkozó 
árajánlat kérését tartalmazta. A bizottság ebben a kérdésben szavazategyezőség miatt nem 
jutott dűlőre, ezért nem tesz javaslatot. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Valakinek ezzel kapcsolatban van- e kérdése, 
hozzászólása? 
 
Varga Dávid Géza képviselő: Mindig is azon voltunk, hogy a vállalkozásokat minél 
szélesebb körben meg tudjuk szólítani. Nekünk is az a legjobb, ha a legtöbből a legjobbat 
tudjuk kiválasztani. Nekem az a javaslatom, hogy mind a 7 vállalkozástól kérjünk árajánlatot. 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A javaslatomat azért így tettem meg, mert ezeknek a 
vállalkozásoknak ismerem a munkáját. 
 
Fodor Rita Mária  jegyző ált. h.: A bizottsági ülésen nem született arról döntés, hogy mi 
legyen a dokumentációk beérkezési határideje. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: 2017. július 10. 16 óra legyen a határidő. Akinek fontos, 
ennyi idő alatt is el tudja küldeni az árajánlatát. 
Csatlakozom Varga Dávid Géza képviselő társamhoz, és azt kérem a Képviselő-testülettől, 
hogy mind a 7 vállalkozótól kérjünk árajánlatot. Elnök úr elmondta, hogy ismeri a 3 általa 
ajánlott vállalkozót. Én is ismerem mindegyiknek a munkáit, nagyon komoly vállalkozások, 
komoly szakmai háttérrel. 
Kérem, szavazzon, aki egyetért azzal, hogy mind a 7 vállalkozástól kérjünk ajánlatot! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület erre a javaslatra 2 igen szavazatot adott, és 4 
tartózkodás volt. 
Kérem, szavazzon, aki azzal ért egyet, hogy 3 vállalkozótól kérjünk ajánlatot, tehát a Rét-
Gáz Kft-től, a Balázs és Medgyesi Kft-től, valamint Bach Pál vállalkozótól. 
 

       Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete  
       4 igen, 2 nem szavazattal meghozta alábbi  
       határozatát: 
 

                                             RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT   
                                  KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

                                                                 171/2017.(VII.05.) KT. HATÁROZATA 
 

      Tárgya:  A Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés  
       kiviteli munkáira árajánlat bekérése 

 
       Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
       megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal  
       Fűtéskorszerűsítés kiviteli munkáira árajánlat  
       bekéréséről készített előterjesztést. 

 
      A Képviselő-testület a kiviteli munkák elvégzésére  
      árajánlatot kér  
      - Rét-Gáz Kft. Rétság, 
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      - Balázs József Romhány, 
      - Bach Pál Alsópetény 

 
    vállalkozásoktól. 
    Az árajánlatot a tervek mellékletében    
    lévő árazatlan költségvetés kitöltésével kell  
    megküldeni.   
    Az árajánlatnak tartalmaznia kell a megfelelő külső   
    hőmérséklet elérésekor a végleges beszabályozás  
    elvégzését és a garanciális idő alatt az esetleges  
    hibaelhárítás 2 órán belüli megkezdését, 
referenciákat.  
    Az árajánlatokkal egyidejűleg a Képviselő-testület    
    szerződés-tervezetet is kér. A dokumentációk  
    beérkezésének határideje 2017. július 10. 16,00 óra.  

 
    Határidő: dokumentációk bekérésére 2017. július 06.,  

                                                              Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 

 
 

 
 
                                        
                                     2.) Tulajdonos i hozzájárulási kérelem 

                                 Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta, és 
hasonlóan az előző időszakban hozott döntésekhez ezt a javaslatot is támogatja. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért.  

        
                                                           Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő- 

             testülete 6 igen szavazattal az alábbi  határozatot   
             hozta: 

 
                                 RÉTSÁG VÁROS ÖNKOR MÁNYZAT    

           KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
                                                           172/2017.(VII.05.) KT. HATÁROZATA 

 
 

 Rétság Város Önkormányzat Képviselő- testülete    
 megtárgyalta a NÓGRÁDVILL Építőipari, Kereskedelmi  
 és Szolgáltató Kft. tervezésében a Rétság 087 hrsz-ú  
 közterület nyomvonalkijelöléshez szükséges tulajdonosi 
 hozzájárulás tárgyában készített előterjesztést és az  
 alábbi döntést hozza: 

 
 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az   
 ÉMÁSZ Hálózati Kft. megbízásából eljáró  
 NÓGRÁDVILL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató  
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 Kft. (3100. Salgótarján, Ybl M. u. 88.) kérelmére – a  
                                                           mellékelten benyújtott, Király László által készített NVL-  
                                                           7/7 számú tervdokumentáció alapján – Rétság 088/3 
hrsz-ú ingatlan megfelelő ellátása érdekében szükséges villamos energia bővítéshez az 
érintett Rétság 087 hrsz-ú kivett közterületre vonatkozóan a nyomvonal kijelöléséhez a 
tulajdonosi hozzájárulását adja.  

 
 
 

Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc  

 
 
 

 

 
 

     
 

 
                                         3.) Egyebe k 
 
Hegedűs Ferenc : Van-e valakinek az elhangzottakon kívül valami észrevétele, javaslata? 
 
Fodor Rita Mária  jegyző ált. h.: A bizottsági ülésen kimaradt, hogy a Kormányhivataltól volt 
kinn villanyszerelő és műszaki szakember. Megállapították, hogy a Járási Hivatal elektromos 
energiája részben került lekötésre a Polgármesteri Hivatal órájáról. Az Okmányiroda teljes 
kapacitásával a mi óránkról megy. Főosztályvezető asszony utánaszámolt, jelentős 
áramdíjat fognak megtéríteni a Polgármesteri Hivatal részére. A részszámlákat elküldtem 
neki, várjuk a számítást. Ismételten megerősítette, hogy a Polgármesteri Hivatal és a 
Kormányhivatal között fennálló szerződést módosítani kell. 
A gázórák leszerelése megtörtént, számla még nem érkezett  
 
Hegedű Ferenc  polgármester: Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 16 óra 
30 perckor bezárom.  
 

kmft. 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                                dr.Varga Tibor 
  polgármester                                                                                                            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Kotroczó Balázs                                                                                               Varga Dávid 
Géza 
     jkv.hit.                                                                                                                 jkv. hit. 


