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25. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2019. október 10. napon. 18.54. órától 
megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésen. 
 
Jelen vannak:  

Hegedűs Ferenc  
Mezőfi Zoltán 

polgármester 
alpolgármester 

Kotroczó Balázs  
Dr. Szájbely Ern ő 
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 a mai ülésen megjelent képviselő társaimat 
és a megjelent vendégeket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 megjelent  taggal 
határozatképes . Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kotroczó Balázs  és Mezőfi Zoltán  képviselő 
társaimat. Kérem, szavazzon, aki ezzel egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 4 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv  
hitelesít őket .  
Kérem, szavazzon, aki a napirendi pontok elfogadásával egyetért. Megállapítom, hogy a Képviselő-
testület 4 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a napirendet . 
 

1.) Rétság „Zöld város” kialakítása tárgyú közbesze rzési eljárás eredményének  
           megállapítása   
           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 tartott ülését, ahol 4 megjelent bizottsági taggal határozatképes volt.  
Ennél a napirendnél a kiosztott határozati javaslatot egyhangúan támogatja a Bizottság, és 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, vélemény, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese: Név szerinti szavazás szükséges. 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Igen. 
 
Mezőfi Zoltán  alpolgármester: Igen. 
 
Kotroczó Balázs  képviselő: Igen. 
 
Dr. Szájbely Ern ő képviselő: Igen. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
215/2019. (X. 10.) számú Kt. határozat:  



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete                                           25./2019. (10. 10.) számú jegyzőkönyv 

 

2 

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Rétság Zöld 
város” kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Rétság, "Zöld város" kialakítása: 1. rész: Városi P iac fejlesztése 
Az eljárás nyertes ajánlattevője a Lak-Ép-Ker 1998 Kft. (3170 Szécsény, 
Varsányi út 4/a.) az alábbi indok alapján: 
- érvényes ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a 
súlyszámmal korrigált legtöbb – maximális – pontszámot kapta) az eljárást 
megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-
szempontok szerint. 
 
Rétság, "Zöld város" kialakítása: 2. rész: Parkolók  és járdák építése 
2.1.) Az eljárás nyertes ajánlattevője a Pesti Építő Zrt. (1112 Budapest, 
Rózsatő u. 10.) az alábbi indok alapján: 
- érvényes ajánlattevőként a legjobb ár-érték aránnyal rendelkező ajánlat (a 
súlyszámmal korrigált legtöbb – maximális – pontszámot kapta) az eljárást 
megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-
szempontok szerint. 
 
2.2.) A nyertes követő – sorrendben második – a Penta Kft. (2100 Gödöllő 
Kenyérgyári út 1/E.) ajánlattevő az alábbi indok alapján: 
- érvényes ajánlattevőként a második legjobb ár-érték aránnyal rendelkező 
ajánlat (a súlyszámmal korrigált második legtöbb pontszámot kapta) az eljárást 
megindító felhívásban és közbeszerzési dokumentumban meghatározott rész-
szempontok szerint. 
 
Rétság, "Zöld város" kialakítása: 3. rész: Városi z öldterületek fejlesztése 
 
1.) Rétság, "Zöld város" kialakítása: 3. rész: Városi zöldterületek fejlesztése 
tárgyú, Kbt. 112. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti közbeszerzési eljárás 
eredménytelen. 
Az eredménytelenség indoka: 
Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazta a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, és 
az ajánlattételi határidőig csupán 1 db ajánlat érkezett. 
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja alapján eredménytelen. 
 
A Képviselő-testület a pályázat kiviteli munkáihoz saját forrást biztosít. A saját 
forrás mértékét a vállalkozási szerződések megkötését követően határozza 
meg. 
 
Határidő: közbeszerző értesítésére 2019.10.11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
2.) Iskolai körzethatárok véleményezése 

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

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  
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216/2019. (X. 10.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Iskolai 
körzethatárok véleményezéséről szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező az iskolai körzetek 
kijelöléséről a 2020/2021. tanévre készített tervezettel egyetért. 
 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
3.) Piac tér 17. szám alatti KIF oszlop áthelyezésé hez tulajdonosi hozzájárulás kérése 

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnök: Az OMEXOM Kft. végzi a KIF oszlopok áthelyezését a Piac téren, 
Ehhez kértek tulajdonosi hozzájárulást, amit a Bizottság 4 egyhangú igen szavazattal elfogadásra 
javasolt 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 4 igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta:  

  
217/2019. (X. 10.) számú Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Piac tér 17. 
szám alatti KIF oszlop áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kéréséről 
készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Zöld város pályázat végrehajtása érdekében a KIF 
oszlopok áthelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja. 
 
Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Hegedűs Ferenc polgármester: Több napirend nincs, az ülést 15.50 órakor bezárom.  
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                     Dr. Varga Tibor 
polgármester                                                            jegyző 

 
 
 
 

Kotroczó Balázs                                                     Mezőfi Zoltán 
jegyzőkönyv hitelesítő                                              jegyzőkönyv hitelesítő 


