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19. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2016. október 04. napján 17 óra 15 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott soron kívüli Képviselő-testületi 
ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         dr. Katona Ernő képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita Mária jegyző ált.h. 
                         Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
7 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem  
Jávorka János és dr. Szájbely Ernő képviselőket. Kérem szavazzon, aki a javaslattal 
egyetért. Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.  
 
Mai soron kívüli ülésünkön egy napirend szerepel. Van-e módosító javaslat a napirenddel 
kapcsolatban? 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Javaslom Egyebek napirend tárgyalását.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. Megállapítom, 
hogy 7 egyöntetű igen szavazattal a testület az Egyebek napirend tárgyalását elfogadta.  
 
Ismertetem a mai ülés napirendjeit, kérem szavazzon, aki azzal egyetért. Megállapítom, 
hogy 7 egyöntetű igen szavazattal az ülés napirendjeit a Képviselő-testület elfogadta, és az 
alábbiak szerint tárgyalja.  
 
1./ Bölcs őde pályázattal kapcsolatos szerz ődések jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
2./ Egyebek 
 

 

 
1./ Bölcs őde pályázattal kapcsolatos szerz ődések jóváhagyása 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc  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 testületi ülést 
megelőzően tárgyalt, előbb 7, majd 8 fő bizottsági tag jelenlétével végig határozatképes volt 
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a bizottság. Az előterjesztést megtárgyaltuk, melynek a lényege, hogy a Borea 67 Bt. 
módosított szerződését kellene jóváhagyni, és a korábbi szerződést hatályon kívül helyezni.  
Továbbá a Bt. nevében Kovács Gábor úr vállalta a szaktervezőkkel a koordinációt, ennek 
megfelelően az előterjesztés tartalmazza a különböző szakági tervezőktől beérkezett 
árajánlatokat, illetve a szerződés tervezeteket.  
 
Az ülésen az árajánlatokhoz, illetve szerződés tervezetekhez módosító indítvány nem 
hangzott el.  
 
Az I-es számú határozati javaslat a Borea 67 Bt., új módosított tervezési szerződés 
megkötéséről, egyben a régi hatályon kívül helyezéséről szól. A bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
A II. határozati javaslat az épületgépészeti munkarészek tervezésére vonatkozik, az „A”  
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság, 8 egyöntetű igen szavazattal.   
 
A III. határozati javaslat az épületvillamossági munkarészek tervezéséről szól. Az „A” 
határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság, 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
A IV. határozati javaslatot a bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja.  
 
A V. számú határozati javaslat a tűzvédelmi munkarészek tervezésére beadott árajánlatról 
szól, az „A” határozati javaslat elfogadását támogatja a bizottság 8 egyöntetű igen 
szavazattal. 
  
A VI-os számú határozati javaslat a Kobzos mérnöki iroda ajánlatáról szól, ez a statikai 
munkarészekkel kapcsolatos. Az „A” határozati javaslatot javasolja a bizottság elfogadásra, 8 
egyöntetű igen szavazattal.  
 
A VII-es határozati javaslat Szántó Roland talajvizsgálattal kapcsolatos árajánlatával 
kapcsolatos. Az „A” változat elfogadását javasolja a bizottság, 8 egyöntetű igen szavazattal. 
 
A VIII-as határozat esetében 8 egyöntetű igen szavazattal, a bizottság javasolja Dombai 
Gábor geodéta megnevezését a határozatban.   
 
Ezen kívül van még a bizottságnak egy kiegészítő határozati javaslata, amelyet a jegyző 
általános helyettese ismertet.  
 
Ismertetés után.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérem szavazzon, aki egyetért a bölcsőde pályázattal 
kapcsolatos szerződések jóváhagyásával kapcsolatos bizottsági ajánlással. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
218/2016. (X.04.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos 
szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
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A Képviselő-testület Borea-67 Építész Bt. 
szerződéstervezetét jóváhagyó 204/2016.(IX.23.) Kt. 
határozatot hatályon kívül helyezi.  
 
A vállalkozás e határozat mellékletét képező szerződés-
tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. október 05. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
219/2016. (X.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos 
szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
 
Az épületgépészeti munkarészek tervezésére Valent 
József tervező 110.000 Ft-os ajánlatát elfogadja, és a 
határozat mellékletét képező Tervezői szerződést 
jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a Tervezői szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2016. október 05. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
220/2016. (X.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos 
szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
Az épületvillamossági munkarészek tervezésére a BET-
VILL Kft. (Bodócs Péter) 80.000 Ft + áfa ajánlatát 
elfogadja, és a határozat mellékletét képező Tervezői 
szerződést jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a Tervezői szerződés aláírására.  
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Határidő: 2016. október 05.   
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
221/2016. (X.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos 
szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
A konyhatechnológiai terv munkarészek tervezésére 
Quartisse Tervező Bt 170.000 Ft + áfa (engedélyezési 
terv) és 150.000 Ft + áfa (kiviteli terv készítés) ajánlatát 
elfogadja. 
 
A tervezési munkák elvégzésére az ajánlattevőtől 
szerződés-tervezetet kell kérni.  
 
Határidő: 2016. október 05.   
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
222/2016. (X.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos 
szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
A tűzvédelmi munkarészek tervezésére Balla Szilárd 
árajánlatát - tűzvédelmi vázlatterv 50.000 Ft, az építési 
engedélyeztetési terv 110.000 Ft - elfogadja, és a 
határozat mellékletét képező Tervezői szerződést 
jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a Tervezői szerződés aláírására.  
 
A Képviselő-testület a kiviteli tervekre adott árajánlatról a 
sikeres pályázatról szóló értesítést követően dönt.  

 
Határidő: 2016. október 05.   
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
223/2016. (X.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos 
szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
A tartószerkezeti munkarészek tervezésére a Kobzos 
Mérnöki Iroda vázlattervre tett 65.000 Ft-os és az építési 
engedélyezési tervre tett 320.000 Ft-os árajánlatát 
elfogadja, és a határozat mellékletét képező Tervezői 
szerződést jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a Tervezői szerződés aláírására.  
 
A Képviselő-testület a kiviteli tervekre adott árajánlatról a 
sikeres pályázatról szóló értesítést követően dönt.  
 
Határidő: 2016. október 05.   
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
224/2016. (X.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos 
szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
A talajvizsgálati munkarészek elvégzésre Szántó Roland 
130.000 Ft-os ajánlatát elfogadja. 
 
A tervezési munkák elvégzésére az ajánlattevőtől 
szerződés-tervezetet kell kérni.  
 
Határidő: 2016. október 05.   
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 
225/2016. (X.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bölcsőde pályázattal kapcsolatos 
szerződések jóváhagyásáról készített előterjesztést és 
az alábbi döntést hozza: 
 
A geodéta által végzendő munkarészek elvégzésre 
Dombai Gábortól kell árajánlatot és szerződés-
tervezetet kérni. 
 
Határidő: 2016. október 05.   
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem szavazzon, aki elfogadja a közbeszerzések 
kódrendszerének ellenőrzésére vonatkozó ismertetett határozati javaslatot.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 

 
 
226/2016. (X.04.) számú KT határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
közbeszerzések kódrendszerének ellenőrzése 
érdekében tanácsadó igénybevételét tartja 
szükségesnek. 
 
A Képviselő-testület felkéri Hegedűs Ferenc 
polgármestert, hogy a munka elvégzésére kérje fel 
Szokolai László vagy Márkus Pál közbeszerzőt. 
 
Határidő: 2016. október 05.   
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

Mezőfi Zoltán alpolgármester: A későbbi félreértések elkerülése érdekében kérném, hogy 
az október 30-ai ünnepség egész forgatókönyvét pontosítsuk. Már az utcán is kérdezgetik a 
részleteket. A helyszínnel és vendéglátással kapcsolatos feladatok is átgondolandók. A 
vendéglátással kapcsolatos koordinálást felvállalom. Én mindenképpen egy helyszínt 
támogatnék. 
 
Varga Dávid Géza  képviselő: Még három hét van, kezdeményezni szeretnék a jövő hétre 
egy megbeszélést. Én is egy helyszínre gondolnék. A régebbi emlékműnél egy más 
időpontban történő koszorúzást javasolnék.  
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Jávorka János  képviselő: Már valóban többen érdeklődnek a részletekről. Alapos 
szervezést igényel a feladat. Meghívókat az önkormányzathoz szokták megküldeni. 
Szerintem sem kellene a régi helyszínt elhanyagolni, ott is illő koszorút elhelyezni. A 
feladatokat konkrétan ki kell osztani.  
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: 150 eFt van az ünnepségre, ebben a koszorúzás is benne 
van.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A jövő héten kedden a bánki és tolmácsi polgármester 
szeretne egyeztetést tartani a csatornázással kapcsolatban, kérlek benneteket, ne felejtsétek 
el, e-mailban kiküldtem mindenkinek a meghívót. Hoznak szakembereket is, elmondanák, 
hogy mi az elképzelésük.  
 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Több téma nem volt, megköszönöm a munkát, az ülést 17 
óra 30 perckor bezárom.  
 
 
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                         dr. Varga Tibor 
 polgármester                                                                                                      jegyző 
 
 
 
 
Jávorka János                                                                                           dr. Szájbely Ernő 
    jkv.hit.                                                                                                            jkv.hit.  


