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29. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. december 06. napon. 14. 10. 
órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésen. 
 
 
Jelen vannak:  
 

Mezőfi Zoltán  
Hegedűs Ferenc 
Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Jávorka János 
Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Fodor Rita Mária 
Varga Nándorné 
Majnik Tamás 
Busainé Terman Viktória 
6 érdekl ődő 

polgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
jegyző általános helyettese 
intézményvezető helyettes 
RTV munkatárs 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselő társaimat.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 jelenlév ő taggal határozatképes . Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkérem Bakó Mónika  és Dr. Szájbely Ern ő képviselőket. Kérem, szavazzon, aki 
ezzel egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesít őket .  
Kérem, szavazzon, aki a kiadott napirend tárgyalásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 7 egyöntetű igen szavazattal egyetért a napirenddel, és a következő sorrendben tárgyalja 
azt:  
 
1) Közbeszerzési El őkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
   Technikai szünet (ülésezik a Közbeszerzési Bizottság, majd a PVB) 
 

2) Zöld Város pályázattal kapcsolatos döntés meghoz atala 
Előterjesztő: Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság elnöke 
 

3) TKM döntések 
Előterjesztő: Bencsok Péter PVB elnökhelyettes 
 
 

1.) Közbeszerzési El őkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztása 
     Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Átadom a szót a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A Bizottság ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban javasolta elfogadni 
a Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottságba Kramlik Károlyt elnöknek, Ludányi Ákost, Bulejsza 
Jánosnét, Majoros Sándort, Márkus Pált és Dr. Varga Tibort tagként. Ezt a javaslatot a Bizottság 7 
igen és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Az erről szóló határozati javaslat elfogadásával, aki egyetért, kérem, 
szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 3 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
238/2019. (XII. 06.) számú Kt. határozat:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 „Városi közterületek 
környezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon” tárgyú 
közbeszerzésére az alábbi összetételű bizottságot választja meg: 
 
1.)   Kramlik Károly elnök 
2.)   Ludányi Ákos tag   
3.)   Márkus Pál név tag - szakértelem: közbeszerzés 
4.)   Majoros Sándor tag – szakértelem: műszaki tartalom 
5.)   dr. Varga Tibor tag - szakértelem: jog  
6.)   Bulejsza Jánosné tag – szakértelem pénzügy 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Technikai szünet 14. 13 órától 14. 28. óráig (ülésezik a Közbeszerzési Bizottság, majd a PVB) 
 

2.) Zöld Város pályázattal kapcsolatos döntés megho zatala 
      Előterjesztő: Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság elnöke 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Már két bizottság is tárgyalta ezt a napirendet. Megadom a szót 
Majoros Sándor úrnak. 
 
Majoros Sándor  műszaki tanácsadó: Köszönöm a lehetőséget. Legközelebb jobb lenne, ha előre 
tudunk arról, hogy mikor van az ülés.  
Két dolgot szeretnék megjegyezni és kérni. Az egyik, hogy a Zöld város pályázathoz kapcsolódóan 
nem értettem, és azért tartózkodtam a szavazásnál azt, hogy miért arról szavazunk most, hogy 
megálltunk, és miért nem arról beszélünk, hogy milyen gyorsan tudjuk folytatni, akarunk 
továbbmenni. Mielőtt döntést hozunk, pár szóval mondja meg Pali, hogy mit lehet gyorsítani.  
Szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy a piac bejárat előtti villanyoszlop kiváltásával kapcsolatos 
megállapodások aláírt példányai nincsenek meg az áramszolgáltatótól.  
Nem tudom, hogy érkezett-e a hivatalba az OMEXOM-tól szerződés-tervezet az oszlop kiváltására.  
 
Dr. Varga Tibor  jegyző: Még nem érkezett. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: További kérdés, észrevétel? Kérem közben megszövegezni a 
határozatot.  
 
Márkus Pál  közbeszerzési   szakértő: Ez a határozat a bizottságról szól, az ennyit tehet. Bele lehet 
írni, hogy új közbeszerzési eljárást indít az önkormányzat. Ma már nem kell más döntést hozni. 
Formálisan nem tudjuk elindítani most az új közbeszerzési eljárást, mert küldeni kell a 
jegyzőkönyveket az elbíráló szervezeteknek, de párhuzamosan el tudom küldeni az ismétlést. Utána 
meg kell várni az elbírálást, és azután tudjuk közhírré tenni a közbeszerzést.  
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Dr. Varga Tibor  jegyző: Ki kell egészíteni egy módosító javaslattal az előző döntést, hogy megbízzuk 
Márkus Pált a közbeszerzés lefolytatásával.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a módosított határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem, 
szavazzon.  

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
238/2019. (XII. 06.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rétság Zöld 
város” kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
hozott 215/2019.(X.10.) Kt. határozatának visszavonásáról szóló szóbeli 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy önhibáján 
kívül a 215/2019. (X.10.) Kt. határozattal megállapított, a „Zöld város” 
kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás 1-2 részének eredményhirdetése 
meghiúsult, ezért a Képviselő-testület a közbeszerzés mindhárom részét 
eredménytelennek nyilvánítja.  
 
A 2015/2019.(X.10.) Kt. határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
A Képviselő-testület felkéri a közbeszerzési szakértőt új eljárás előkészítésére. 
 
Határidő: közbeszerző értesítésére 2019. december 12. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 

3.) TKM döntések 
     Előterjesztő: Bencsok Péter PVB elnökhelyettes 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Megadom a szót Bencsok Péternek. 
 
Bencsok Péter PVB elnökhelyettes: 3 kérelem érkezett, az összes átvállalás 269.980 Ft. Ennek 
elfogadását javasoljuk. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs egyéb kérdés, vélemény, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
239/2019.(XII. 06.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Társadalmi 
Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a Munkacsoport döntésével és  
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    utazás célja Program 
időpontja fő Támogatható 

költséghányad (Ft) 

          Utazás belépő összesen 

1 
Rétsági Városi 
Nyugdíjas Klub színházlátogatás 2019.11.27. 77 0 150.000 150.000 

2 
Kereplő Néptánc 
Egyesület 

szakmai nap, Páva 
matiné 2019.10.27 50 45.500  45.500 

3 
Napköziotthonos 
Óvoda 

Gyermek előadás 
megtekintése 
(Dunakanyar Színház) 2019.12.22 51 24.500 49.980 74.480 
Összesen:         269.980 

 
 

mindösszesen 269.980 Ft-ot támogatást biztosít, melyre a Városi Nyugdíjas 
Klubbal és a Kereplő Néptán Egyesülettel támogatási megállapodást kell kötni. 
A Napköziotthonos Óvoda támogatását a Képviselő-testület 
intézményfinanszírozás formájában biztosítja. 

 
Az elszámolás során a Működési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni. 
 
Határidő: kérelem szerint, 
Felelős: Mezőfi Zoltán alpolgármester 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nincs több napirend, az ülést 14. 39 órakor lezárom. Köszönöm a 
munkát mindenkinek! 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                        Dr. Varga Tibor 
                             polgármester                                                                     jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakó Mónika                                                     Dr. Szájbely Ern ő 
jegyzőkönyv hitelesítő                                          jegyzőkönyv hitelesítő 


