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6. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült: 2014. február 18.  napján 18 órai kezdettel megtartott  Képviselő- testületi  ülésről.  
 
 
Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

Girasek Károly képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 5 egyöntetű 
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
A meghívón szereplő 5 napirend tárgyalását javasolom. 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Javasolom a Szerződés jóváhagyása (Óvoda érintésvédelmi 
felülvizsgálat című napirend tárgyalását. 
 
A javaslatot jelenlévők 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak szerint 
tárgyalták.  
 
 
 
 

1.) Az elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2012.   
(XI.05.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök 
2.) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása 

 Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
3.) Közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása 

 Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 
4.) Változási vázrajz jóváhagyása 

 Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 
5.) Védőnői szakmai program beszerzésének lehetősége  

 Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese 
6./ Szerződés jóváhagyása (Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálat) 

 Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
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1./ Az elismerő címek alapításáról és adományozásának 
rendjéről szóló 21/2012.   (XI.05.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

      Előterjesztő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a témát, 
megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselőt-testület ülése előtt a PVB 7 jelenlévő bizottsági 
taggal, határozatképesen tartotta ülését. A napirenddel kapcsolatban egy változtatást javasol 
a bizottság az érvényben lévő rendeletünkben. A 3.§ /2/bek. tartalmazza, hogy a Pro Urbe 
emlékéremből évente legfeljebb 1 adományozható. Ide tennénk be egy olyan kiegészítést, 
hogy amennyiben az előző évben nem volt kiadva emlékérem, úgy az adott évben kettő 
adományozható. Ezt a javaslatot a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, úgy kérem szavazzunk.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 egyöntetű igen szavazattal 
megalkotta 1/2014. (II.18.) számú 
rendeletét: 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2014.( II…...) 

önkormányzati rendelete 
 

az elismerő címek alapításáról  szóló 21/2012. (XI.05.) önkormányzati rendelet  
módosításáról 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az elismerő címek alapításáról szóló 21/2012. (XI.05.) 
önkormányzati rendelet  módosításáról a következő rendeletet alkotja.  
 

1.§ 
 
A 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.  
 
3.§ (1) Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek 

csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a 
város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet valamely 
ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város 
értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el. 

 (2) A Pro Urbe Emlékéremből évente legfeljebb egy adományozható, melyet városi 
ünnepség keretében kell átadni. 

       (3)  A Pro Urbe Emlékéremből kettő adományozható, ha az adományozás évét 
megelőző évben az elismerés átadására nem került sor.   

(4) A Pro Urbe Emlékérem mellé díszoklevél jár. 
(5) A Pro Urbe Emlékéremmel kitüntetett személy az önkormányzat által rendezett 

minden ünnepségre hivatalos. 
 
 

2. § 
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Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
               Mezőfi Zoltán                                                                     Dr. Varga Tibor  
                polgármester                                                                             jegyző 
 
 
A rendelet kihirdetésének napja.  2014.  február .. 
 
                                                                     Dr. Varga Tibor 
                                                                             Jegyző 
 
 
 

Indokolás 
 

Általános indokolás 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évben fogadta el az elismerő címek 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletét. A régi rendelet hatályon kívül 
helyezésével korszerű, az elismerések színvonalát nem felhígító, a kiemelkedő 
tevékenységek méltó módon elismerő rendelet  megalkotása volt a cél. 

 
Részletes indokolás az 1. §-hoz 

 
A Rendelet 3.§ -a szabályozza a PRO URBE Emlékérem adományozásának rendjét. A 
rendelkezés szerint az Emlékéremből évente legfeljebb egy adományozható. A korábbi 
rendeletben nem került figyelembe véve az a lehetőség, ha egy évben az adományozás 
bármely ok miatt elmarad. Jelen módosítás pótolja ezt az intézkedést, nem sértve ezzel az 
elismerés tartósan magas színvonalát. 
 

Részletes indokolás a 2. §-hoz 
 
A rendeletmódosítás hatálybalépését tartalmazza. 

 
 
 
 

Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében 

előírtaknak 
megfelelően 

 
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
A hatályos vonatkozó rendelet mérsékelt korrigálása, a díjazottak igazságosabb 
elismerése. 
 
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai 
A rendelet megalkotásának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs. 
 
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai 
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A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár. 
 
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek 
A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. 
 
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai 
A rendelet az adminisztratív terheket nem okoz. 
 
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei 
Ellentmondás a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény rendelkezéseivel. 
 
 
 
 
 

2./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak 
megválasztása 

      Előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A bizottság tárgyalta ezt a napirendet is. A jegyző úr 
javaslatával egyetértünk, a határozati javaslatban egy kis pontosítást javasolunk. Ismertetem 
a határozati javaslatot, amelynek az elfogadását a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Dr. Varga Tibor jegyző: A jövőre nézve mondanám, hogy a Képviselő-testület nem 
tárgyalhatja meg a jegyző javaslatát, vagy elfogadja azt, vagy nem. Köszönöm. 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért az ismertetett határozati javaslattal, 
szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 egyöntetű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
29/2014. (II.18.) számú KT határozat: 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak, póttagjainak megválasztásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Ve.) 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a választások szavazásnapi 
teendőinek lebonyolítására a helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjait – a jegyző javaslata 
alapján – az alábbiak szerint megválasztja.   
 
 

1-es számú szavazókör: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Tagok: 
 
- Fiam Pálné    Rétság, Takarék út 53. 
- Vinczéné Szunyogh Judit  Rétság, Mező út 12. 
- Rózsa Zoltánné    Rétság, Szőlő út 37. 
Póttagok: 
- Gálné Kürtössy Margit   Rétság, Zrínyi út 14. 
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- Pelle Margit    Rétság, Nyárfa u. 9. fsz. 2. 
 

2-es számú szavazókör: Általános Iskola 
- Fiam Pál     Rétság, Takarék út 53. 
- Szlezákné Kis Éva   Rétság, Rózsavölgy út 30/b. 
- Hriagyelné Kucsera Katalin  Rétság, Jászteleki út 18. 
Póttagok: 
- Vargáné Gyöngyössy Judit  Rétság, Rózsavölgy út 30/a. 
- Gyenes Lászlóné    Rétság, Rákóczi út 59. fsz. 1. 

 
 
Határidő: Ve. szerint 
Felelős: szöveg szerint 

 
 

3./ Közbeszerzési dokumentáció jóváhagyása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. helyettese 
 

Dr. Szájbely Ernő  PVB elnöke:  A határozati javaslatban egy mondat pontosítása történt 
meg, valamint a határidő módosítását javasoljuk. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal a 
módosított határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 egyöntetű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
30/2014. (II.18.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a város közterületeinek 2014. évi 
karbantartási feladatainak végrehajtásához 
kiírásra kerülő közbeszerzés dokumentációinak 
jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét 
képező ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi 
dokumentációt jóváhagyja. 
 
Felkéri a közbeszerzési tanácsadót a tárgyalásos 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, és a 
közbeszerzési dokumentáció alábbi vállalkozók 
részére történő megküldésére.  
 
 

- Aqua-Pilon Kft. (2600 Vác, Piarista u. 8.) 
- Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft. (1117 

Budapest, Gábor Dénes u. 2/D) 
- Váci Útépítő Kft. (2600 Vác, Rákóczi út 20.) 

 
 
Határidő: értesítésre 2014. február 19. 
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Felelős: Vargáné Fodor Rita jegyző általános 
helyettese 
 
 

4./ Változási vázrajz jóváhagyása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h. 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Kötelező feladatról van szó. A határidő módosítását 
javasolja a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon. 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 egyöntetű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
31/2014. (II.18.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „C” jelű út használatbavételéhez 
szükséges telekcsoport újraosztásának változási 
vázrajzáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Dombai Gábor földmérő által 
készített MO-10/2013. munkaszámú változási 
vázrajz szerinti telekcsoport újraosztásához 
hozzájárul. A határozat mellékletét képező 
változási vázrajzot jóváhagyja.  
Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert a testületi 
döntés Földhivatalhoz történő eljuttatására. 
 
Határidő: 2014. február 19. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

5./ Védőnői szakmai program beszerzésének lehetősége 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez a szakmai program segíti a védőnők munkáját. Előnyös 
ajánlatot kaptunk. A bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal a határozati javaslat elfogadását 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a javaslattal, kérem szavazzon.  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 egyöntetű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
32/2014. (II.18.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Védőnői szakmai program 
beszerzésének lehetőségéről készített 
előterjesztést. 
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A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a 
Védőnői Szolgálatnál korszerű, a mindennapi 
munkát maximálisan segítő szakmai program 
kerüljön beszerzésre, a Stefánia Védőnői 
Nyilvántartó Rendszer fenntartási költségeit 
biztosítja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező Átalánydíjas szolgáltatási szerződést 
aláírja.  
A Rendszer 2014. évi költségeire (telepítés, 
programkövetés) 106.240 Ft + áfa fedezetet 
biztosítja.  
Az előirányzat átvezetését a 2014. évi 
költségvetés soron következő módosításakor 
ütemezni kell. A költségvetés módosításáig a 
dologi kiadások terhére előirányzat saját 
hatáskörben történő átvezetéssel biztosítandó.  
 
Határidő: 2014. február 19. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

6./ Szerződés jóváhagyása (Óvoda érintésvédelmi 
felülvizsgálat) 

         Előterjesztő: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
 
 

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Ez is egy kötelező feladat. Az óvoda kapott árajánlatot. A 
bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 5 egyöntetű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát. 
 
33/2014. (II.18.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda 
épületének esedékes érintésvédelmi 
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Vinczéné 
Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az 
érintésvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó, a 
határozat mellékletét képező megbízási 
szerződést a Trust Capital Kft-vel, 30.000 Ft + 
Áfa vállalási árral megkösse. 
 
Határidő: szerződés kötésre 2014. március 4. 
Felelős : Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nem volt, megköszönöm a munkát, az ülést 18 
óra 15 perckor bezárom.  
 
 

Kmft.  
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                 dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                               Majnik László 
     jkv.hit.                                                                                            jkv.hit. 
 

 
 
 


