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14. számú 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2013. május 06. napján 18 óra 25 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő- 

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

 Girasek Károly képviselő 
 Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Tömör Józsefné jegyző 
 Vargáné Fodor Rita pü.csv. 
 Lichtenberger Edit jkv.vez. 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 
jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek 
Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 5 egyöntetű 
igen szavazattal jelenlévők elfogadták. Az alábbi napirendi pont tárgyalását javasolom. 
 
Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái – 1. rész: Általános iskola külső 
homlokzatának és környezetének felújítása, 2. rész: Művelődési ház részleges belső 
felújítása, részleges akadálymentesítése. 
 
Girasek Károly képviselő: Javasolom Egyebek napirendi pont felvételét. A javaslatot 
jelenlévők 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadták.  
 
A napirendi javaslatot jelenlévők 5 egyöntetű igen szavazattal elfogadták, és az alábbiak 
szerint tárgyalták. 
 

1./ Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái – 
1. rész: Általános iskola külső homlokzatának és 
környezetének felújítása, 2. rész: Művelődési ház részleges 
belső felújítása, részleges akadálymentesítése közbeszerzési 
eljárás eredménye 

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság a Képviselő-
testületi ülés előtt tárgyalta a napirendet. 7 jelenlévő bizottsági taggal ülésünk 
határozatképes volt.  A kiosztott, ismertetett határozati javaslatot 7 egyöntetű igen 
szavazattal a bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
Ismertetem a határozati javaslatot.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslat elfogadását javasolja, 
kérem szavazzon.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 
egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
112/2013. (V.06.) számú KT. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Rétság város központi településrészének 
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funkcióbővítő település rehabilitációja” című pályázattal 
kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésére kiírt 
közbeszerzési eljárásról szóló előterjesztést. 
 
A Rétság városközpontjának rehabilitációja kiviteli munkái - 
1. rész: Általános iskola külső homlokzatának és 
környezetének felújítása, 2. rész: Művelődési ház részleges 
belső felújítása, részleges akadálymentesítése - tárgyú 
közbeszerzési eljárást mind a két rész vonatkozásában 
eredményesnek nyilvánítja. 
 
A közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tevőként 
mind az 1. rész, mind a 2. rész tekintetében a VERNER Kft-
t nevezi meg. 
 
A nyertes ajánlattevőként az ajánlattételi felhívásban 
meghatározott bírálati szempont alapján mind az 1. rész, 
mind a 2. rész tekintetében a VERNER Kft-t hirdeti ki.  
 
A közbeszerzési tanácsadó által – a 92/2011. (XII. 30.) NFM 
rendelet 9. számú mellékletében előírt formában – 
elkészített Összegezés az ajánlatok elbírálásáról -, 
elfogadja, és mindkét ajánlattevő részére megküldi. 

 
Felhatalmazza a  polgármestert a vállalkozási szerződést 
mind az 1. rész, mind a 2. rész tekintetében az összegezés 
megküldésének napját követő naptól számított 11. napon 
kösse meg a VERNER Kft -vel. 
 
Határidő: összegzés megküldésére 2013. május 7.  

szerződés aláírására 2013. május 18.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

2./ Egyebek 
 

Girasek Károly képviselő: A soft elemek kérdésében történjék már valami, nagy késésben 
van. Valakinek ki kell adni a feladatot. 
A 2-es útra az esőzések miatt lefolyt nagy mennyiségű sóder, intézkedni kell az 
eltakarítására, balesetveszélyes.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést 19 
órakor bezárom.  
 

Kmft. 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                           Tömör Józsefné 
polgármester                                                                                                  jegyző 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                         Majnik László 
     Jkv.hit.                                                                                                      jkv.hit. 


