
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                     16/2019. (07. 16.) számú jegyzőkönyve 

 
 
                                                                   16. számú 
 
 
                                                               JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
 
 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. július 16. napon. 17.18. órától 
megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésen. 
 
 
Jelen vannak:  

Hegedűs Ferenc  
Mezőfi Zoltán 

polgármester 
alpolgármester 

Jávorka János  képviselő 
Kotroczó Balázs  képviselő 
Dr. Szájbely Ern ő 
Varga Dávid Géza 
Dr. Varga Tibor 

képviselő 
képviselő 
jegyző 

Fodor Rita Mária  
Girasek Károly  
Busainé Terman Viktória 

jegyző általános helyettese 
bizottsági tag 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselő társaimat, és kolléganőimet. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 jelenlév ő taggal határozatképes.   
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Varga Dávid Géza  és Kotroczó Balázs  képviselő társaimat. 
Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv 
hitelesítőket.  
Az elmúlt bizottsági ülés óta van-e valakinek javaslata? 
 
Mezőfi Zoltán alpolgármester: Ne legyen Egyebek napirend. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérem, szavazzon, aki egyetért az Egyebek napirend levételével.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 igen és 2 nem szavazattal egyetért a napirend levételével. 
 

1) A HÉSZ mellékletét képez ő szabályozási terv módosítása a Radnóti-Hunyadi és a 355 
hrsz. által határolt terület tekintetében 

      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Köszönöm szépen! 
A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a testületi ülést megelőzően tartotta meg ülését, ahol 5 
jelenlévő taggal végig határozatképes volt.  
A napirenddel kapcsolatban voltak vitás kérdések, amiket sikerült tisztázni, és a Bizottság a 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e valakinek? Amennyiben 
nincs, kérem, szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
138/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete megtárgyalta a hatályos 
helyi építési szabályzat  (13/2003. (VI. 30.) mellékletét képező szabályozási 
terv módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
A Rétság Radnóti-Hunyadi és a 355. hrsz-ú utak által határolt (volt laktanya) 
területet érintően a tévesen feltüntetett Z és SP övezeti jelek törléséhez 
hozzájárul. A településrendezési eszközök jóváhagyása és megküldése, 
nyilvánosságra hozása tekintetében az állami főépítész NO/AF/203-2/2018. 
számú állásfoglalásában foglaltak szerint járjon el. Jelen határozat a testületi 
döntést követő napon lép hatályba. 
 
Határidő: 2019. július 30.  
 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
2) TOP-1.4.1-19 Bölcs ődei fér őhelyek kialakítása, b ővítése cím ű pályázaton indulás 

lehetősége II. 
       Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Nagyobb vita nem alakult ki, hiszen ebben a kérdésben már 
döntések születtek.  
A kiadott határozati javaslat módosítását javasolja a Bizottság, nem 24 fős, hanem 12 fős 
bölcsőde építésére pályázna az önkormányzat. Ebben az esetben a határozati javaslatból 
kimaradna, az a rész, hogy az elkészült tervek esetében a Képviselő-testület a konyhai kapacitást 
60 főről 40 főre kívánja csökkenteni. Az így módosított határozati javaslatot a Bizottság 5 
egyöntetű igen szavazattal támogatta.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? 
 
Varga Dávid Géza képviselő: Mielőtt bármilyen vita kialakulna, lenne egy módosítási javaslatom, 
miszerint 24 férőhelyes bölcsődével indítsunk. Nyilván, ez szavazásra lesz feltéve. Amennyiben a 
Képviselő-testület ezt nem szavazza meg, akkor a 12 fős bölcsődét én személy szerint nem 
tudom támogatni. A nemmel történő szavazásommal kapcsolatban a jegyzőkönyvbe szeretném 
szó szerint rögzíttetni, hogy a nemmel történő szavazás a 24 fős bölcsőde mellett, és a 12 fős 
bölcsőde ellen fog irányulni. Bíró Anna is elmondta, hogy 40 millió forintot hagyunk az „állam 
zsebében”, tehát annyi támogatást nem veszünk igénybe. Nagyon nagy különbség nem lett volna 
a két férőhely tekintetében.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Csatlakozom Varga Dávid képviselő-társamhoz. Kérem, kerüljön 
jegyzőkönyvbe, hogy én is azért nem szavazom meg a 12 fős bölcsődét, mert a 24 főshöz 
ragaszkodom. Megköszönöm a Testületnek, hogy visszaküldünk 40 millió forintot, amit a városra 
is költhettünk volna, és egy hosszútávú, szép bölcsődét alakíthattunk volna ki.  
Kérem, szavazzon, aki egyetért azzal a módosítással, hogy 24 fős bölcsőde építésére 
pályázzunk, ne 12 fősre.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 2 igen és 4 tartózkodás szavazattal nem támogatja a 
módosítást.  
Kérem, szavazzon, aki a PVB által javasolt határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
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Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen és 2 nem 
szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
 
139/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP-1.4.1-19 
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című pályázaton való indulás 
lehetőségéről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a 100 % támogatási intenzitású pályázaton indulni kíván 
12 fős bölcsőde építésére. A Képviselő-testület felhívja a tervezők figyelmét a 
tejkonyha kialakításának kötelezettségére. 
 
Az előkészítő munkákra árajánlatot kell kérni az előkészítés érdekében, a 
határozat mellékletét képező ajánlati felhívás szerint a   

- a Balassagyarmati Városfejlesztési Kft-től (Balassagyarmat, Rákóczi 
fejedelem u. 12, varosfejleszto@balassagyarmat.hu) 

- a Gyöngyösi Várostérség Fejlesztő Kft-től (3200 Gyöngyös, Fő tér 10., 
info@gyvt.hu), és  

- a Nyugat-Nógrád Térségfejlesztő Nonprofit Kft-től (2687 Bercel, Béke u. 
1., nyugatnograd.16@gmail.com) 

 
A Képviselő-testület a módszertani előkészítő munkákra a Magyar Bölcsődék 
Egyesületével kötendő, a határozat mellékletét képező Együttműködési 
megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő: 2019. július 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

Ajánlattételi felhívás 

„Megalapozó dokumentum készítése” tárgyában 

 
1.) Ajánlatkér ő: 
Neve: Rétság Város Önkormányzata  
Képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester 
Címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Kapcsolattartó: Hegedűs Ferenc 
Telefon: +36 35 550 100 
E-mail: hivatal@retsag.hu    

 
2.) Az eljárás tárgya, mennyisége:  
Rétság Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program „Bölcs ődei fér őhelyek kialakítása, b ővítése” című konstrukcióhoz. 
Figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendeletben foglaltakra, 
valamint pályázatok vonatkozásában a piaci ár igazolására szolgáló korábbiakban kiadott 
tájékoztatókra, pályázati útmutatóra is Rétság Város Önkormányzata a tárgyi szolgáltatás 
megrendelése vonatkozásában folytatja le jelen eljárást. 
Fenti tárgyú TOP pályázat vonatkozásában a projektel őkészítési tevékenység , valamint 
támogatási kérelemhez benyújtandó a pályázati felhívás által el őírt kötelez ő Megalapozó 
dokumentum  készítése, ami jelen beszerzés tárgya. 
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Az ajánlatkérés tárgya: 
 
A TOP-1.4.1-19 kódszámú „Bölcs ődei fér őhelyek kialakítása, b ővítése” cím ű felhívásban 
projektel őkészítési tevékenység és a felhívásban el őírt tartalmú „Megalapozó dokumentum” 
készítése. 
 

3.) A szerződés meghatározása: Vállakozási szerződés. 

 
4.) Teljesítési határid ő: 2019. július 30., azzal a kikötéssel, hogy a továbbiakban a Megbízott az 
Irányító Hatóság által esetlegesen előírt hiánypótlásokat is elvégzi. Előteljesítés lehetséges. 

 

5.) A teljesítés helye:   Ajánlatkérő székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 
6.) A kapcsolattartás helye : Ajánlatkérő székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

 
 
7.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes 

ajánlattevő egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult a szerződésszerű 
teljesítést követően kiállított teljesítésigazolások birtokában. A Felek a részszámla teljesítés 
napjának a pályázat benyújtásának dátumát, a végszámla teljesítés dátumának a projekt 
Támogatási Szerződés hatályba lépésének napját tekintik. A teljesítés igazolására Rétság 
Város Önkormányzatának polgármestere jogosult. 

 
8.) Az ajánlat elkészítésére el őírt ajánlatkér ői követelmények: Az ajánlatnak legalább az 
alábbiakat kell tartalmaznia ajánlattev ő cégszer ű aláírásával ellátottan: 

Felolvasólap (mintalap csatolva)  

A felolvasó lapon fel kell tüntetni: 

- az eljárás tárgyát,  

- az ajánlattevő megnevezését, székhelyét, képviselőjét, telefonszámát, email címét, 

- az ajánlati árat. Ajánlattevőnek a Felolvasólapon az Ajánlatkérés 2.) pontja szerinti 
tanulmány elkészítésének díját kell szerepeltetnie. Az ajánlati árat nettó forint összegben + ÁFA kell 
megadni. 

- Az ajánlati kötöttség időtartamát (min. 30 nap) 

- Az ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a felhívásban meghatározott tevékenység 
folytatására vonatkozó jogosultsággal rendelkezik. 

- Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, vonatkozásában 
csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene indított 
felszámolási eljárást jogerősen nem rendeltek el, személyes joga szerinti hasonló 
eljárás nincs folyamatban, személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, továbbá 
nincs adótartozása (kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott) 

- Az ajánlattevő cégkivonatát. Amennyiben az ajánlatkérő által kért cégkivonat a 
310/2011. (XII.23) Kormányrendelet szerinti céginformációs szolgálat honlapján 
ingyenesen, elektronikusan elérhető és az ott fellelhető adatok 60 napnál nem 
régebbiek, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható cégkivonat csatolása 
az ajánlatban nem szükséges. Egyéni vállalkozó esetén személyhez köthető 
referencia lista. 
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9.) Az ajánlatok benyújtása: 
  

9.1) Az ajánlatokat a 4. pontban megadott határidőig elektronikusan, e-mailen a 
hivatal@retsag.hu  e-mail címre kell megküldeni vagy papír formátumban zárt, sértetlen 
csomagolásban az (cégszerűen) aláírt szerződéstervezetekkel pedig postán vagy személyesen 
kell benyújtani. Az ajánlattétel nyelve magyar. A csak papír alapon, és postán feladott ajánlatokat 
az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha az az ajánlattételi határidőig 
beérkezik.  

 

9.2.) A személyesen benyújtott ajánlatok közvetlenül az átvétel dokumentálásával történnek, a 
postai úton benyújtott ajánlatok dokumentálására a tértivevény szolgál.  

 
10.) Az ajánlatok értékelésének szempontja:  

Ajánlatkérő az ajánlatokat a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást kérő ajánlat szerint, 
tárgyalás tartása nélkül értékeli. 

 

11.) Ajánlattételi határid ő: 2019.07.19., 12.00 óra 

 

12.) Az ajánlat benyújtásának címe: Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
Személyes benyújtás esetén ezen a címen, munkanapokon 8 és 16 óra között, pénteken 8 és 10 
óra között van lehetőség. 

 

13.) Az ajánlattétel nyelve:  magyar 

 

14.) Az ajánlat felbontásának id őpontja, helyszíne:  

 2019. 07. 23. 16 óra, Rétság Város Önkormányzata 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

15.) Az ajánlatok felbontásán jelen lév ő személyek:  

Az ajánlatok felbontásán az ajánlatkérő és az ajánlattevő „Beszerzések lebonyolításának 
szabályzata” alapján feljogosított személyek lehetnek jelen.  

 

16.) Ajánlattev ő tájékoztatása az eljárás eredményér ől: az eredmény megállapítását követő 3 
napon belül, írásban.  

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamilyen okból a nyertes 
Ajánlattevővel nem jön létre a szerződés, a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt kérje fel a 
szerződés megkötésére. A határidőn túl érkezett ajánlatot az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.  

 

17.) Egyéb rendelkezések:  

Az Ajánlatkérő az eljárást akkor is lefolytatja, amennyiben a meghívott Ajánlattevők közül csak egy, 
a teljesítésre alkalmas Ajánlattevő ad érvényes ajánlatot. 

Ajánlatkérő fenntartja azt a jogot, hogy az ajánlattételi felhívást indokolás nélkül visszavonja, vagy 
az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

18.) A szerződéskötés tervezett id őpontja:   
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Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldését követő 7 napon belül. 

 

19.) Hiánypótlás:  

Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét 1 alkalommal, teljes körben biztosítja.  

 

20.) Egyéb információk:  

• Ajánlattételi képesség: Ajánlattevőnek ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolnia 
kell a http://www.e-cegjegyzek.hu/ weboldalról ingyenesen letölthető cégkivonatot. 

• Közös ajánlattevők esetében az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló 
megállapodást, melyben megjelölik a képviseletre jogosult személyt. A közös ajánlattevőknek 
nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget 
vállalnak. 

• Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az 
ajánlattevőt terheli. 

• Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatához (ajánlati kötöttség) 
az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő 
lejártától számított 30 nap. 

• Ajánlattevő ajánlata beadásával elfogadja a jelen ajánlatkérésben meghatározott 
követelményeket és feltételeket, amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerül. 

 

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2019 . 07.17. 

 

Rétság, 2019. 07. 17. 

 

 

                                                                               ……………………………………………. 

                                                                                             Hegedűs Ferenc 

                                                                                                 polgármester 
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FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlattev ő: 

Ajánlattev ő neve: ……………………………………………………………………. 

Székhelye: ……………………………………………………………………………. 

Képviseli : …………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma:  ……………………………………………………………………….. 

E-mail címe : ………………………………………………………………………….  

 

Ajánlattétel tárgya:  Rétság Város Önkormányzata, A TOP-1.4.1-19 kódszámú  „Bölcs ődei 
férőhelyek kialakítása, b ővítése” cím ű felhívásban projektel őkészítő tevékenység és a 
felhívásban el őírt tartalmú Megalapozó dokumentum készítése. 

 

Ajánlat: 

Nettó   ………………….….…Ft  

+27% ÁFA   …………………..……Ft 

Bruttó: …………………..……Ft,  

 
azaz ............................................................................................................... forint . 
 

Az ajánlat ár ……. napig érvényes. 

Kijelentem, hogy az ajánlattételi feltételeket megi smertem és elfogadom, a szerz ődést 
teljesítem a fentebb megajánlott áron. 

Kijelentem, hogy a társaságunk nem áll végelszámolá s alatt, vonatkozásában cs ődeljárás 
elrendelésér ől szóló bírósági végzést nem tettek közzé, ellene i ndított felszámolási eljárást 
joger ősen nem rendeltek el, személyes joga szerinti hason ló eljárás nincs folyamatban, 
személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, to vábbá nincs adótartozása/ adóhátralék 
megfizetésére halasztást kaptunk. (A kívánt rész al áhúzandó) 

Kijelentem, hogy Ajánlattev őként saját jogon / alvállalkozón keresztül rendelke zem a 
felhívásban meghatározott tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal. (A kívánt rész 
aláhúzandó) 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

______________________________ 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszer űen meghatalmazott képvisel ő aláírása) 
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3) Zöldváros pályázat Támogatási Szerz ődés 3. mellékletének módosítása 
      Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Erről a napirendről vita nem alakult ki, a Bizottság a határozati javaslat 
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:   
 
140/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a zöldváros 
pályázat Támogatási Szerződés 3. számú mellékletének módosításáról 
készített előterjesztést.   
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 3. számú mellékletet 
jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a mérföldkövek teljesítési 
időpontját tartalmazó melléklet aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

4) Szociális tüzel őanyag igénylésének lehet ősége 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot a Testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:   
 
141/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális 
tüzelőanyag igénylésének lehetőségéről készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület a szociális ellátások körének bővítése érdekében a 
szociális tüzelőanyag igénylést be kívánja nyújtani. Az igénylésben 230 m3 
keménylombos tűzifa támogatását kéri feltüntetni. A települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló pályázati felhívásban és a Szociális ellátások rendjéről szóló 15/2015 
(XI.23.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételeket vállalja.  
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A Képviselő-testület a rászorulóktól semmilyen ellentételezést nem kér. Az 
igények elbírálása során figyelembe kell venni a szociális ellátások rendjéről 
szóló 15/2015 (XI.23.) önkormányzati rendelet 22.§-ban megfogalmazott 
rászorultságot.  
 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert az igénylés aláírására és 
benyújtására.  
 
A Képviselő-testület az önrész 292.100 Ft-os összegét, valamint a kezelési, 
raktározási, őrzési, szétosztási, kiszállítási költségeket a 2019. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja.  
 
Utasítja Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításakor az előirányzat átcsoportosítására tegyen javaslatot.   
 
Határidő: igénylés benyújtására 2019. augusztus 01.  
                költségvetés módosítására, tűzifa megrendelésére szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
5) Nyilvános illemhely üzemeltetésére pályázati fel hívás kiírása 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A pályázati felhívás közzétételével egyetért a Bizottság, támogatja 
azt.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:   
 
142/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Piac udvarban 
lévő Nyilvános illemhely üzemeltetésbe adásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Kristyán Jánosnéval kötött üzemeltetési szerződés 
felbontását a vállalkozó kezdeményezésére 2019. augusztus 03. naptól 
tudomásul veszi.  
A Képviselő-testület a Nyilvános Illemhelyet vállalkozó bevonásával kívánja 
továbbra is üzemeltetni. A pályázati felhívást az alábbiak szerint kéri 
közzétenni. 
 
 

Pályázati felhívás 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
hirdet a Piac udvarban lévő nyilvános illemhely 
üzemeltetésére, az alábbi feltételekkel: 

 
- az üzemeltetési szerződés határozatlan időre szól, 3 

hónapos felmondási határidővel, 
- az önkormányzat bérleti díjat nem kér, 
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- az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos költségek a 
vállalkozót terhelik, 

- a vállalkozó köteles biztosítani az illemhely zavartalan 
üzemeltetését. 

 
A pályázónak rendelkeznie kell a tevékenység végzéséhez 
szükséges engedélyekkel, szakhatósági hozzájárulásokkal.  
 
Az illemhely használatának díját a vállalkozó állapítja meg. 
 
A pályázatot 2019. július 25-én 12,00 óráig kell benyújtani a 
Rétsági Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) 
címre. 

 
 Az üzemeltetésbe adásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
A Képviselő-testület felkéri Hegedűs Ferenc polgármestert a Jegypénztár 
épületének villamosenergia ellátásának mérősítésével kapcsolatos feladatok 
elvégzésére. 
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt a pályázati felhívás azonnali 
közzétételére, sikertelen pályázat esetén megismétlésére. 
  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
6) Tervezői szerződés jóváhagyása (Kresz Park ivóvíz beköltés) 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A bizottsági ülésen ezzel a napirenddel kapcsolatban vita nem alakult 
ki, a Bizottság támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:   
 
143/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta tervezői 
szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Kresz Park ivóvízbekötésének tervezésére a határozat 
mellékletét képező tervezői szerződést utólag jóváhagyja.  
 
A tervezői munkák 110.000 Ft-os díját a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításakor ütemezni kell. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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7) Bánkuti Károly és neje kérelme 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Különböző észrevételek és vélemények hangzottak el ezzel a 
napirenddel kapcsolatban. A határozati javaslat elfogadását javasolja a Bizottság a Képviselő-testület 
számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:   
 
144/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Bánkuti Károly 
és neje kérelméről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a napközikonyha udvarát szakértővel kívánja 
megvizsgáltatni a szennyvízcsatorna épségének megóvása érdekében. A 
súlykorlátozó tábla kihelyezéséről a szakértő véleményének ismeretében dönt 
a Képviselő-testület.  
 
Határidő:  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
8) Döntés kötelez ő védőnői illetményemelés fedezetének biztosításáról 
      Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Ez egy kötelező döntés, hiszen jogszabályi változásra kerül sor. A 
határozati javaslat elfogadását javasolja a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:   
 
145/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés 
kötelező védőnői illetményemelés fedezetének biztosításáról” tárgyában 
készült előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a kötelező béremelés fedezetére 2019. július 1 naptól (5 
hónapra 1.007.260 Ft+ 176.270 Ft járulék) kifizetést biztosít. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a 
dolgozókkal kapcsolatos kinevezések módosítására. 
A többletjuttatás bevételi és kiadási összegeit a 2019. évi költségvetés soron 
következő módosításakor át kell vezetni.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

9) „NAPVITORLA” beszerzésére és a KRESZ parkba 
     Előterjesztő: Jávorka János polgármester 
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök:  A Bizottság egy módosított határozati javaslatot fogalmazott meg, és 
azt elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:   
 
146/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KRESZ 
parkba telepítendő Napvitorla elkészítésére készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért a KRESZ parkban lévő gyermekjátékok fölé 2 db 
napvitorla beszerzésével. Az eszközök beszerzési értékének 283.600 Ft-os 
beszerzési költsége a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll. A 
kivitelezési munkákat a Városüzemeltetési csoportnak kell elvégeznie. 
 
Határidő: 2019. augusztus 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

10) Közbeszerzési el őkészítő és bíráló bizottság létrehozása a közterület rende zés 
Rózsavölgy u. 2-8 számú ingatlanok el őtti közbeszerzési eljáráshoz 

      Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: A Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-
testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 6 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:   
 
147/2019. (VII. 16.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Közterület rendezés a Rózsavölgy u. 2-8. számú 
ingatlanok előtt tárgyú közbeszerzésére az alábbi összetételű bizottságot 
választja meg: 
 
1.)   Szabó Klára, elnök 
2.)   Bulejka András, tag  
3.)   Girasek Károly tag  
4.)   Márkus Pál név, tag (szakértelem: közbeszerzés) 
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5.)  Majoros Sándor név, tag (szakértelem: műszaki szakértő) 
6.)  dr. Varga Tibor név, tag (szakértelem: jog) 
7.) Fodor Rita Mária, tag (szakértelem: pénzügy) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Megköszönöm a munkát, az ülést 17.32. órakor bezárom. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                       Dr. Varga Tibor 
                                      polgármester                                             jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varga Dávid Géza                                     Kotroczó Balázs 
jegyzőkönyv hitelesítő                           jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 


