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1. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2022. január 04. napon 9. 40 
órától megtartott Képviselő-testületi ülésén. 
 
Jelen vannak:     
 

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

polgármester 
alpolgármester 
PVB elnök 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

Fodor Rita Mária  
Busainé Terman Viktória 
 

jegyző helyettes  
jegyzőkönyvvezető 
 

  
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 fővel határozatképes . Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
felkérem Jávorka János  és Varga Dávid Géza  képviselőket. Kérem, szavazzon, aki 
egyetért ezzel. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal 
elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket .  
Három napirendi pontunk van, kérem, szavazzon, aki ezek megtárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadásra javasolta 
a napirend et, és a következő sorrendben tárgyalja azt: 
 

1.) Iskolai étkezde építésének tervez ői árajánlata  
      Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök 

 
2.) ART Program Kft-vel kötött megbízási szerz ődés 1. számú módosítása 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
3.) Tájékoztatás pályázati lehet őségekr ől (szóbeli el őterjesztés) 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
1.) Iskolai étkezde építésének tervez ői árajánlata  
      Előterjesztő: Varga Dávid Géza PVB elnök 

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem Varga Dávid Gézát, a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság elnökét, hogy foglalja össze az ülésen elhangzottakat.  
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Köszönöm szépen. Az előterjesztéssel kapcsolatban vita 
nem alakult ki. Módosított határozati javaslat született, amit 8 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadásra javasolt a Bizottság.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben nincs kérdés, javaslat, kérem, szavazzon, aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
1/2022. (I.04.) KT. határozata : 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskolai 
étkezde  építésének tervez ői árajánlata  című előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy egy iskolai étkezdét létesít a helyi 
Általános Iskola területén a főépület, az öltözőblokk és a tornaterem által 
közrezárt területen, a határozati javaslat mellékletét képező tervezési 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
A Képviselő-testület a KGKZ Építész Kft. 8.840.000 Ft + 27% ÁFA, összesen 
bruttó 11.226.800 Ft, azaz tizenegymillió-kettőszázhuszonhatezer-nyolcszáz 
forint tervezői árajánlatát elfogadja.  
 
Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a mellékelt tervezési 
szerződést aláírja. 
 
A Képviselő-testület a bruttó 11.226.800 Ft összegű tervezői költséget a 2021. 
évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Az előirányzat 
átvezetésére a 2021. évi 
költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő:2022. január 05. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
2.) ART Program Kft-vel kötött megbízási szerz ődés 1. számú 

módosítása 
      Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A napirenddel kapcsolatban vita nem alakult ki. Teljes 
egyetértés volt abban, hogy ez a számla nem befogadható. A munkák nem, vagy nem úgy 
lettek elvégezve, ahogyan az részletezve van. Többen kifejtették a véleményüket, de 
mindenki egyetértett a határozati javaslat elfogadásával.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel?  
 
BM: A számlarészletező csak azt a három programot részletezi, amiről érintőlegesen tudunk.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
2/2022. (I.04.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Art 
Program Kft.-vel kötött megbízási szerz ődés 1. számú módosításáról 
készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület az elmaradt programok miatt nem támogatja a szerződés-
módosítását, nem ért egyet teljesítésigazolás kiadásával. 
 
A Képviselő-testület felékéri az Ügyvezető igazgatót, hogy az eredeti 
szerződésben szereplő feladatokat maradéktalanul végezze el, azt hitelt 
érdemlően igazolja. 
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A vállalkozás WRCSA 7220222 számú bruttó 7.467.600 Ft-os végösszegű 
részszámlája nem befogadható. 
Határidő: 2022. január 05. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
3.) Tájékoztatás pályázati lehet őségekr ől (szóbeli el őterjesztés) 

                  Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: Szóbeli előterjesztésben polgármester úr tájékoztatott 
bennünket két pályázati lehetőségről. Az egyik a 400-as sportkombinát területén lévő 
futópálya rekortán futópályává való felújítási pályázat. Ez egy 17millió forintos pályázat. A 
másik egy illegális hulladéklerakó felszámolására kiírt pályázat 4 millió forint erejéig. 
Természetesen mindkét pályázat beadásához elvi hozzájárulását adta a Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottság, és a Testület számáéra is ezt javasolja.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? 
 
Jávorka János alpolgármester: A hulladékos pályázathoz meg kell nevezni területeket is? 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Nem biztos. Ennek van egy közösségfejlesztési része. A 
hulladéklerakóba történő elhelyezésre adnak pénzt.  
 
Jávorka János alpolgármester: Körbe kell ezt járni.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért. 
 

 Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 egyöntet ű igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
3/2022. (I.04.) KT. határozata : 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a TOP PLUSZ-
1.2.1-21-NG1 kódszámú, az „Élhető település” pályázaton történő lehetséges 
indulásról szóló polgármesteri tájékokoztatót. 
 
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a volt 
sportkombinátban lévő futópálya felújítására, illetve a Kölcsey utcában lévő 
illegális szemétlerakó takarítására pályázat kerüljön benyújtásra. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester  

 
Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm szépen. A Képviselő-testület ülését 9.49 órakor 
bezárom.  
 

Kmf. 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                 Jámbor Lajos 
                   polgármester                                                                        jegyző 
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 Jávorka János                                                                    Varga Dávid Géza 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                       jegyzőkönyv hitelesítő 

 


