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1. sz. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: 2018. január 16. napján 17. 10 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozó 
termében megtartott Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli ülésén 

 

Jelen vannak:           Hegedűs Ferenc              polgármester 

Mezőfi Zoltán                  alpolgármester 

Jávorka János                 képviselő 

Kotroczó Balázs              képviselő 

Varga Dávid Géza          képviselő 

Dr. Varga Tibor               jegyző 

Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 

Girasek Károly               PVB bizottsági tag 

Bulejka András              PVB bizottsági tag 

Busainé T. Viktória        jegyzőkönyvvezető 

1 fő rétsági lakos érdeklődő 

 

Hegedűs Ferenc  polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. A testület 5 
jelenlévő taggal határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Varga Dávid Géza és 
Kotroczó Balázs képviselő társaimat. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket.  
Egy napirendi pontunk van, ha van valakinek egyéb felvetése, kérem jelezzen. Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a napirendi pont elfogadásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadta az alábbi 
napirendi pontot: 
 

1.) Tolmács, Rétság, Bánk szennyvíz elvezetési aggl omeráció lehatárolási 
tanulmány szerinti szennyvízelvezetési és tisztítás i rendszer 
megvalósításának finanszírozása  

               Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

1.) Tolmács, Rétság, Bánk szennyvíz elvezetési 
agglomeráció lehatárolási tanulmány szerinti 
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer 
megvalósításának finanszírozása  

                                                          Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Van-e valakinek hozzáfűzni valója? 
Ez a dolog akkor is megvalósul, ha Rétság nem vesz részt benne, ezt mindkét polgármester 
elmondta. Szerintem bölcsen döntünk, ha megszavazzuk. 
Aki az előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslat elfogadását javasolja, kérem 
szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő- 
            testülete 5 igen szavazattal az alábbi     
            határozatot  hozta: 

 

                                         RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT    
                   KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

                                                          1/2018.(I.16.) KT HATÁROZATA: 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bózvári József mérnök-vállalkozó 
által a 200/2017. tervszámon elkészített 
Tolmács, Rétság, Bánk szennyvíz elvezetési 
agglomeráció lehatárolási tanulmány szerinti 
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer 
megvalósításának finanszírozásáról szóló szóbeli 
előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület a beruházást elsődlegesen a 
célirányosan elérhető álló hazai és/vagy Európai 
Uniós forrásokból kívánjuk biztosítani. Az Uniós 
és állami támogatás 100 % támogatási 
intenzitása alulmaradás esetén a tervezett 
fejlesztés megvalósításához a bekerülési költség 
maximum 5 %-os részét a Képviselő-testület 
saját forrásból biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs 
Ferenc polgármestert a fenti feltételeket 
tartalmazó nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2018. január 19. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Hegedűs Ferenc  polgármester: Több napirend nincs, az ülést 17. 12 órakor bezárom. 
Köszönöm a munkát. 
 
 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                    Dr. Varga Tibor  
                 polgármester                                                                              jegyző 
 

 

 

 

 

 

 

             Varga Dávid Géza                                                              Kotroczó Ba lázs 
           jegyzőkönyv hitelesítő                                                        jegyzőkönyv hitelesítő 


