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Rétság Városi Önkormányzat Képviselő-testülete             18/2011. sz. jegyzőkönyv 
 
 
 

18. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2011. augusztus 17. napján, 17,30 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-
testületi ülésen. 
 
Jelen vannak: dr. Szájbely Ernő képviselő, levezető elnök 
                         Jávorka János képviselő 
                         Girasek Károly képviselő 
                         Majnik László képviselő 
                         Hutter Jánosné aljegyző 
                         Kramlik Kornélia ép.csop.vez. 
                         Lichtenberger Edit jkv.vezető 
                         Lakosság részéről 1 fő 
 
Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Köszöntöm a megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy az ülés 4 fő képviselővel határozatképes, azt megnyitom.  
 
Jegyzőkönyvi hitelesítőnek felkérem Girasek Károly és Majnik László képviselő 
urakat.  
A javaslatot jelenlévők 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták. 
 
Mai napirendi pontunk, Temető területén ravatalozó bővítése, kivitelezői ajánlatok 
bekérése.  
 
Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban egyéb javaslata? 
 
Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal, 
egyhangúlag elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyal. 
 
 

1./ Temető területén ravatalozó bővítése, kivitelezői 
ajánlatok bekérése 

        Előterjesztő: Kramlik Kornélia ép.csop.vez. 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A bizottságunk tárgyalta a napirendet, 8 fővel 
határozatképesek voltunk. Három anyag került elénk a témában. Előterjesztés, 
árajánlat bekérés, valamint vállalkozási szerződés-tervezet. Az ülésen módosító 
indítványok hangzottak el, amelyek azonnal beépítésre is kerültek az árajánlat 
bekérőbe, valamint a vállalkozási szerződés – tervezetbe. Így a bizottság 8 igen 
szavazattal, egyhangúlag támogatta az anyagot. Ezek után javaslat hangzott el, hogy 
mely vállalkozásoknak küldje ki a testület az árajánlatkérést, valamint a szerződés-
tervezetet, melyet aláírva kérnénk visszajuttatni.  A bizottság a két határozati javaslat 
közül a „B” változatot javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek azzal, hogy a 
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vállalkozási szerződés-tervezetet is mellékelni kell. A határidőben módosító 
javaslatként hangzott el, amit a bizottság szintén támogatott, hogy az árajánlat 
kiküldésére a határidő a döntést követő 1 munkanapon belül legyen. Négy 
vállalkozást javasolt a bizottság: Nógrád Trade + Kft, 2651 Rétság, Pusztaszántó u. 
2.; Sajgó – Bau Kft. 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás u. 7.; AQUA-Pilon Kft. 2600 
Vác, Piarista u. 8.; valamint Vian-Bau Kft. 2657 Tolmács, Tolmácsi u. 39. A bizottság 
ennek a négy vállalkozásnak javasolja megküldeni az árajánlat kérést, valamint a 
vállalkozási szerződés-tervezetet.  
 
Girasek Károly képviselő: Véleményem van. Az előterjesztés alapos. De el kell, 
hogy mondjam, hogy a polgármester hozzáállását ehhez a témához nagyon nem 
tudom elfogadni. Ugyanis az a tervdokumentáció, aminek alapján az engedélyezés 
megtörtént, a polgármester úr jelenlétében megérkezett. Mégis olyan helyzetet 
teremtett, hogy ő nem intézkedett, nem hívta össze a testületi ülést. Az SZMSZ 
előírásai szerint a PVB elnökének kellett megtennie. Nem tudom, ez miért van, bár 
sorozatosan tapasztaljuk, hogy a város számára fontos ügyek mintha szabotálva 
lennének. Remélem nem az van mögötte, hogy akár jogvitát, érvénytelenséget 
kialakítson. Az SZMSZ-ben valóban az van, hogy a polgármester és az 
alpolgármester tartós távolléte esetén az elnök úr összehívhatja a testületi ülést. 
Ebben az esetben olyan ügyről van szó, ami halaszthatatlan. Ezért hétfőn neki egy 
meghívót alá kellett volna írnia, egyeztetve a PVB elnökével, akkor is ha tudta, 
(nekem jelezte is), hogy nem tud itt lenni. Miért nem tette meg, nem tudom, 
feltételezem, hogy ez sem érdekli, mint sok minden más a városban. Kifogásolom ezt 
a hozzáállást. Fontos, város érintő dolgokról van szó. Jegyzői pályázat leadása volt a 
múlt héten, polgármester úr volt megjelölve tájékoztatás adására, de hiába is jöttek 
volna hozzá érdeklődni, borítékot leadni, a polgármester nem volt jelen. Lehet, hogy 
számára az is mellékes körülmény, hogy jegyző pályázik, lesz, vagy nem lesz. Azt 
gondolom, nekünk viszont nem mindegy. Kérem, hogy ez a jegyzőkönyvben 
szerepeljen.  
 
A bizottság által átdolgozott anyagot elfogadásra javasolom. 
 
Dr. Szájbely Ernő elnök: Feltételezem, hogy törvényes és legális volt az ülés 
összehívása. 

Szavazásra teszem fel a PVB által átdolgozott „B” határozati 
javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 4 igen, egyhangú 
szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
208/2011. számú Kt. határozat: 
 
A Képviselő-testület a Temető területén lévő ravatalozó – 
Szendehely Község Jegyzője által 1256-2/2011. számú, 2011. 
augusztus 12-én kelt építési engedély alapján - bővítésére az 
alábbi kivitelezőktől árajánlat bekérésével egyetért: 
 
-  Nógrád-Trade Plusz Kft. Rétság, Pusztaszántó u.2.   
- Sajgó-Bau Építőipari Kft. 2645 Nagyoroszi, Felszabadulás   

u.7.   
-  AQUA-PILON Kft. 2600 Vác, Piarista u.8.   
-  VIAN BAU Kft. 2657 Tolmács, Tolmácsi u. 39.  
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A Képviselő-testület az árajánlatok beérkezését követően 
rendkívüli képviselő-testületi ülésen dönt a kivitelező 
kiválasztásáról. 
 
Ki kell küldeni a vállalkozási szerződés tervezetet is. 
 
A kivitelezésre vonatkozó árajánlatokat augusztus 29-ig kell 
benyújtani. 
 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
              Hutter Jánosné aljegyző 
Határidő: árajánlat kérésének kiküldésére: 2011.08.18. 
 

Dr. Szájbely Ernő levezető elnök: Több tárgy nem lévén, megköszönöm a munkát 
és a részvételt, az ülést bezárom.  

 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Dr. Szájbely Ernő                                                                           Hutter Jánosné 
 levezető elnök                                                                                    aljegyző 
 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                             Majnik László 
 jkv.hitelesítő                                                                                 jkv.hitelesítő 


