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13. számú 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 
Készült:  2014. május 20. napján 19.05 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-

testületi  ülésről.  
 
 
Jelen vannak :Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

Girasek Károly képviselő 
Hegedűs Ferenc képviselő 
Jávorka János képviselő 
Majnik László képviselő 
Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 

Mezőfi Zoltán  polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 6 fő 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 6 egyöntetű 
igen szavazattal jelenlévők elfogadták.  
 
Két napirendi pont tárgyalását javasolom: 1.) Közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása, 
2.) Hatósági szerződés jóváhagyása címmel. Kérem, aki a javasolt napirendekkel egyetért, 
szavazzon. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal a napirendre tett javaslatot a 
Képviselő-testület elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalt.  
 

1./ Közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása 
2./ Hatósági szerz ődés jóváhagyása 

 
 

1./ Közbeszerzési dokumentumok jóváhagyása 
     Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált. h.  
 

Mezőfi Zoltán  polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a 
napirendet. Megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a mai ülésén 
tárgyalta az előterjesztést. A Képviselő-testület 2014. évben több ütemben megvalósuló 
közterület, közintézmény karbantartásáról döntött. A karbantartási munkák II. ütemében a 
középiskola előtti járda kerül majd áthelyezésre, felújításra kerül a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár és a Napközikonyha külső homlokzata az étkezde belső tere, a 
nyilvános WC, továbbá újabb közutak kerülnek felújításra. Értékhatár átlépés miatt 
valamennyi munkarész közbeszerzés köteles. A közbeszerzési szakértő kiválasztása 
megtörtént. Az ajánlattételi felhívást és az ajánlati dokumentációs a szakértő megküldte. A 
bizottsági ülést megelőzően dr. Gáspár Zoltán jogi szakvéleményét a bizottság tagjai 
megismerték. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot. 
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Kérem, aki a határozati javaslat elfogadását javasolja, 
szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 6 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát: 
 
95/2014. (V.20.) KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a város közterületeinek 2014. évi 
karbantartási feladatainak II. ütemben történő 
végrehajtásához kiírásra kerülő közbeszerzési 
dokumentációk 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., 
aquapilon@vnet.hu) 

- SÁGRON Kft. (2651 Rétság, Rózsavölgy u. 38., 
sagi.szabolcs@citromail.hu) 

- VIAN-BAU Kft. (2600 Vác, Krakkó köz 8. 
30/2706275 

- Váci Útépítő Kft. ( 2600 Vác, Rákóczi út 20., 
vaciutepito@invitel.hu) 

- BITUNOVA Útfenntartó és Emulziógyártó Kft. 
(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2/D, 
jeno.pasztor@bitunova.eu) 
 
 
Határidő: értesítésre 2014. május 20. 
Felelős: Vargáné Fodor Rita jegyző általános 
helyettese 
 
 
 

2./ Hatósági szerz ődés jóváhagyása 
     Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Újabb lehetőség adódott közfoglalkoztatási programban való 
részvételre. Támogatásként 90 % bérköltség támogatás és – indokolt esetben a 
foglalkoztatási létszám terhére – a megítélt bérköltség támogatás max. 10 %-a közvetlen 
költség támogatás igényelhető. A közvetlen költség magába foglalja az eszközbeszerzések 
költségét is. Eszközt jelenleg nem kérünk, a téli közfoglalkoztatásból megmaradtak, és 
használhatók. Ismertetem a módosított határozati javaslatot, amit a bizottság 8 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasol.  
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Kérem, aki egyetért a módosított határozati javaslat 
elfogadásával, szavazzon.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-
testülete 6 egyöntet ű igen szavazattal 
meghozta alábbi határozatát: 
 
96/2014. (V.20.) KT. határozat:  
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a közfoglalkoztatási programra 
vonatkozó, Munkaügyi Központtal megkötendő 
Hatósági szerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét 
képező Hatósági szerződést – 19 fő 
közfoglalkoztatott 2014. május 12-szeptember 30. 
napig tartó, napi 8 órás foglalkoztatására – 
jóváhagyja és felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert annak aláírására. 
A közfoglalkoztatás  költségének önkormányzatot 
terhelő 10 %-a, 792.000 Ft  fedezete a 2014. évi 
költségvetésben rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2014. május 26. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nem volt, megköszönöm a munkát. Az ülést 19,25 
órakor bezárom. 
 
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

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


