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10. számú 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

 

 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2018. június 18. napon 10.11. 
órakor megtartott Képviselő-testületi soron kívüli 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 általános helyettese 

     Varga Nándorné                                        intézményvezető 

    Girasek Károly                                           PVB tag 

    Busainé Terman Viktória                           jegyzőkönyvvezető 

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt! Megállapítom, 
hogy a Testület 4 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére javaslom Jávorka 
János és Dr. Szájbely Ernő képviselő urakat! Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon! 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket. 
Egy napirendi pontunk van, aki egyetért vele, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy a 
Képviselő-testület 4 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendet. 
 

1.)   Kommunális gép beszerzéséhez szükséges közbeszerzési 
dokumentáció jóváhagyása, közbeszerzési eljárás megindítása      

 
 Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr !  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Köszönöm szépen! A testületi ülést megelőzően a PVB 
megtárgyalta az előterjesztést. Kezdetben 4, később 5 jelenlévő bizottsági taggal 
határozatképesek voltunk. A bizottság egy módosítási javaslattal – az első bekezdésből 
kimarad a szóbeli szó – egyöntetűen, 5 szavazattal elfogadásra ajánlja a határozati 
javaslatot. 
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Hegedűs Ferenc polgármester: Javaslat, hozzászólás, vélemény van-e? Ha nincs, akkor aki 
a bizottság által javasolt módosítással elfogadja a határozatot, az szavazzon!  

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
  

  
124/2018.(VI. 19.) Kt. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a kommunális gép beszerzéséhez szükséges közbeszerzési 
eljárás dokumentációjának jóváhagyásáról, a közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyja, Felkéri Márkus Pál 
közbeszerzési tanácsadót a közbeszerzési eljárás 
megindítására. 
A Képviselő-testület a kommunális gép beszerzésére 2018. évi 
költségvetésben az indikatív ajánlatok alapján megállapított 
21.000 eFt + áfa összeget a tartalék terhére biztosítja. Az 
előirányzat átvezetésére a 2018. évi költségvetés folyamatban 
lévő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: közbeszerzési tanácsadó értesítésére 2018. június 

19., majd a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény szerint 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 

Hegedűs Ferenc polgármester: Az ülést 10. 14 órakor bezárom. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

Hegedűs Ferenc                                                         Dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                        jegyző 
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   Jávorka János                                                           Dr. Szájbely Ernő 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                     jegyzőkönyv hitelesítő 


