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21. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2018. december 04. napon 
17. 12 órakor megtartott, Képviselő-testületi soron kívüli ülésen.  
 
Jelen vannak: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket! 
Megállapítom, hogy 6 megjelent taggal a Képviselő-testület határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Dr. Szájbely Ernő és Jávorka János képviselő 
társaimat. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket.  
Négy napirendi pontunk van, Aki ezek tárgyalásával egyetért, kérem, szavazzon. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokat, és a következő sorrendben tárgyalja azokat.  
 

1) Döntés bölcs ődepályázat benyújtásáról  
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
       (Az eddig kiadott és a 2018. november 26-án megküldött tervezői számítások 
alapján) 
 
2) Támogatási Szerz ődés 1. számú módosítása (Zöld város) 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
3) Szerződés jóváhagyása (közúti biztonsági audit lefolytatá sára) 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
4) Delegálás lehet ősége az Arany János Tehetséggondozó programba 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

1.)  Döntés bölcs ődepályázat benyújtásáról  
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülést 
megelőzően tartotta ülését, ahol 6 jelenlévő bizottsági taggal végig határozatképes volt.  
Ezzel a napirenddel kapcsolatban egyetértés volt a Bizottságban, hogy induljunk-e a 
bölcsőde pályázaton. 12 férőhelyes bölcsőde megépítésével kialakult a megépítendő 
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helyiségek listája. Ezeket figyelembe véve kellene a tervezőnek a terveket módosítani, illetve 
a pályázatíróknak a pénzügyi terveket kidolgozni. A számítási alap 550.000 Ft/m2.  
 
Fodor Rita Mária  jegyző általános helyettese: Azt írtam fel, hogy 255 m2 x 550.000 Ft = 
140.000.000 Ft építési költség. Kert és udvar 19.000.000 Ft, berendezés 24.000.000 Ft. 
183.000.000 Ft kompletten.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ezt a javaslatot támogatta a Bizottság.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
  

  
242/2018.(XII. 04.) Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a benyújtandó bölcsőde pályázatról szóló szóbeli előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület 12 fős bölcsődét kíván építettni, az alábbi 
alapterületű helyiségekkel: 
- csoportszoba 40 m2 
- öltöző, átadó 12 m2 
- fürösztő 10 m2 
- raktár 8 m2 
- gyerekkocsi tároló 5 m2 
- szülői WC 4,5 m2 
- orvosi szoba 5,2 m2 
- bejárati előtér kb. 16 m2 
- játszón és tornaszoba 20 m2 
- gondozónői szoba 11 m2 
- vezetői szoba 11 m2 
- közlekedő 20 m2 
szakmai terület összesen:162,7 m2 
- személyzeti öltöző, WC, zuhanyzó, előtér 14 m2 
- raktár 7 m2 
- élelmezésvezetői iroda 4 m2 
- teakonyha 5 m2 
- fehér mosogató 6 m2 
- főzőkonyha és tálaló 18 m2 
- gépészeti helyiség 8 m2 
- takarítószer tároló 4 m2 
- hús előkészítő 4 m2 
- zöldség, tojás előkészítő 3 m2 
- mosó-szárító 5 m2 
- hűtő helyiség 5,5 m2 
- földesáru raktár 2 m2 
- szárazáru raktár 3 m2 
- hulladéktároló 2 m2 
- olajtároló 2 m2 
szakmai tevékenységet segít ő épület alapterülete 
összesen: 92,5 m2  
épület területe mindösszesen: 255 m2  
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Az építés költségét a Képviselő-testület bruttó 550.000 Ft/m2 
(255 m2 x 550.000 Ft = 140.250.000 Ft) összegben biztosítja.  
 
A Képviselő testület a 

- kert és udvar bekerülési költségére 19 millió Ft-ot, 
- berendezésekre 24 millió Ft-ot kíván biztosítani.  

 
A Képviselő-testület felkéri a Borea67 Építész Bt. tervezőjét 
Kovács Gábort, valamint a pályázatírással megbízott Nyugat-
Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-t, hogy fenti feltételekkel a 
Pénzügyminisztérium által kiírt „Bölcsőde fejlesztési program” 
című pályázat előkészítő munkáit végezzék el. 
 
A Képviselő-testület a 183 millió Ft összértékű beruházás 
minimum 30 %-os önrészét (az elnyerhető maximális 
támogatás figyelembevételével 87 millió Ft) vállalja. 
 
A Képviselő-testület felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert a 
tervező, a pályázatíró és a Képviselő-testület közötti 
koordináicós feladatok elvégzésére. 
 
Határidő: 2018. december 05., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármestert.  

 
 

2.) Támogatási Szerz ődés 1. számú módosítása (Zöld város) 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Vita nem alakult ki, a Bizottság a Támogatási szerződés 
elfogadását 6 egyöntetű igen szavazattal javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
  

  
243/2018.(XII.25.) Kt határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Zöld város pályázat Támogatási Szerződésének 1. számú 
módosításáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határidők csúszása miatt egyetért a 
Támogatási Szerződés módosításával. A határozat mellékletét 
képező Támogatási Szerződés 1. számú módosítását 
jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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3.) Szerződés jóváhagyása (közúti biztonsági audit lefolytatá sára) 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Erről a napirendről sem alakult ki vita, a Bizottság 6 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
  

  
244/2018.(XII.04.) Kt határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a közúti biztonsági audit lefolytatására kötendő szerződés 
jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az UNITEF-Szalamandra Kft-vel 
(ügyvezető: Kovács Ákos Sándor) kötendő, a határozat 
mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására 
 
A munka ellenértéke a 2018. évi költségvetésben biztosított. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 

4.) Delegálás lehet ősége az Arany János Tehetséggondozó programba 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Szociális Bizottság elnöke által elmondott és beadott 
határozati javaslatot a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
  

  
245/2018.(XII.04.) Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjába jelentkező kérelmét és a Szociális Bizottság 
javaslatát figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, 
hogy Széplasz Dominik István nyolcadik évfolyamos tanuló (an: 
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Frankó Beatrix) Rétság település képviseletében részt vegyen 
az Arany János Tehetséggondozó Programban. 
 
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi 
támogatást nem tud nyújtani számára. 
 
Határidő: 2018. december 11. pályázat benyújtására 
Felelős: Pekáryné Mindszenti Csilla a pályázat kezelésére 
 

 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Nincs több napirend, az ülést 17.18 órakor bezárom.  
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                               Dr. Varga Tibor 
polgármester                                                         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Szájbely Ern ő                                             Jávork a János 
jegyzőkönyv hitelesítő                                        jegyzőkönyv hitelesítő 


