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20. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2016. október 11. napján 16 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. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Fodor Rita Mária jegyző ált.h. 
 
A jegyz őkönyvet Lichtenberger Edit adminisztrátor készített e, hangfelvétel alapján.  
 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
6 fő képviselő jelenlétében ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem 
Jávorka János és Kotroczó Balázs képviselőket. Kérem szavazzon, aki a javaslattal egyetért. 
Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadta.  
 
Mai soron kívüli ülésünkön egy napirend szerepel. Van-e módosító javaslat a napirenddel 
kapcsolatban? Amennyiben nincsen, kérem szavazzon, aki a napirend tárgyalásával 
egyetért. Megállapítom, hogy 6 egyöntetű igen szavazattal a testület a napirend tárgyalását 
elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalja.  
 
1./ Tájékoztatás törvényességi felhívásról 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

1./ Tájékoztatás törvényességi felhívásról 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: A napirendet tárgyalta a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a Képviselő-
testületi ülést megelőzően tárgyalt, először 7 fő, majd 8 fő bizottsági tag jelenlétével, 
határozatképesen. A bizottság 8 egyöntetű igen szavazattal javasolja a Képviselő-testületnek 
a határozati javaslat elfogadását.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, kérem 
szavazzon, aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
227/2016. (X.11.) számú KT határozata: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
NO/TFO/30-334/2016. számú, a Család- és 
Gyermekjóléti Központ létrehozásának elmaradása 
miatti törvényességi felhívásról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban 
foglaltakat tudomásul veszi. Az intézmény Alapító 
Okirata már elfogadásra került, de intézményvezető 
hiányában az nem nyújtható be a Magyar 
Államkincstárhoz. Tudomásul veszi továbbá, hogy az 
intézményvezetői pályázat folyamatosan kiírásra kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Több tárgy nincsen, köszönöm a munkát. Az ülést 16 óra 25 
perckor bezárom.  
 
 

kmft. 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                              dr. Varga Tibor  
   polgármester                                                                                                          jegyző 
 
 
 
 
Jávorka János                                                                                               Kotroczó Balázs 
     jkv.hit.                                                                                                              jkv.hit. 


