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10. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2021. november 17. napon 
9.07. órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:     
 

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 
Varga Dávid Géza 
Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Hegedűs Ferenc 
Dr. Szájbely Ern ő 

polgármester 
alpolgármester 
PVB elnök 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

Fodor Rita Mária  
Busainé Terman Viktória 
 

jegyző helyettes 
jegyzőkönyvvezető 
 

  
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 7 jelenlév ő taggal  a Képviselő-testület határozatképes.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Bencsok Péter és Varga Dávid Géza  képviselőket. 
Kérem, szavazzon, aki egyetért ezzel a javaslattal. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 
7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket . 
Egy napirendi pontunk van, kérem, szavazzon, aki ennek megtárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a 
napirendet . 
 

1.) Zöldváros pályázat - piacépítés kivitelezéséhez  közbeszerzési eljárás indítása  
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, 
hogy foglalja össze az ülésen történteket. 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A bizottság a kiosztott határozati javaslat elfogadását 7 
egyöntetű igen szavazattal támogatja.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzon, aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 

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

 
                              104/2021. (XI. 17.) KT. határozata : 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Zöldváros pályázat-  piacépítés kivitelezéséhez köz beszerzési 
eljárás indítása tárgyban  készített előterjesztést. 
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A Képviselő-testület jóváhagyja a „Rétság, Városi Piac fejlesztése” 
tárgyú – a jelen döntési javaslat mellékletét képező és támogató 
tartalmú minőségtanúsítással bíró ajánlati felhívás és közbeszerzési 
dokumentum jóváhagyását, és a jóváhagyott közbeszerzési 
dokumentumok alapján a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás - hirdetmény közzétételével történő - 
megindítását.  

Határidő: 2021.11.17. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: A Képviselő-testület ülését 9.09 órakor bezárom. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Mezőfi Zoltán                                           Jámbor Lajos 
                             polgármester                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bencsok Péter                                       Varga Dávid Géza 
                       jegyzőkönyv hitelesítő                               jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


