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20. számú 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült:  2014. augusztus 11. napján 17 óra 0,5 perces kezdettel megtartott soron  

kívüli Képviselő-testületi  ülésről.  
 
 
Jelen vannak :Mezőfi Zoltán polgármester 
                        Dr. Szájbely Ernő képviselő 

  Girasek Károly képviselő 
 Jávorka János képviselő 
 Majnik László képviselő 
 Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.  
 Lichtenberger Edit jkv. vez.  
 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 
5 fő 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.  
 
A bizottsági ülésen elhangzott javaslatok alapján három napirend tárgyalását 
javasolom. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a napirendi 
pontra vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 5 egyöntetű igen szavazattal 
elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.  
 
1./ Megállapodás jóváhagyása  (VOLÁN Zrt.) 
2./ Zöldterület kialakításra érkezett árajánlat elb írálása 
3./ Tervezői szerződés jóváhagyása 
 
 
 

1./ Megállapodás jóváhagyása  (VOLÁN Zrt.) 
     Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.  
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi és Városüzemeltetési 
Bizottság tárgyalta, felkérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát. 
 
Dr. Szájbely Ern ő PVb elnöke: Bizottságunk a Képviselő-testületi ülést megelőzően 
9 bizottsági tag jelenlétével, határozatképesen ülésezett. A Megállapodást, valamint 
határozati javaslatot a bizottság 9 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
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Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a bizottság javaslatával, 
szavazzon. 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
142/2014. (VIII.11.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a VOLÁN ZRT. buszforduló 
üzemeltetésére készített megállapodás-tervezetről 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Megállapodást – mely alapján határozatlan időre, 
üzemeltetésre átadja a buszfordulót a VOLÁN ZRT-
nek – jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő:2014. augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
 

2./ Zöldterület kialakításra érkezett árajánlat elb írálása 
     Előterjeszt ő: dr. Szájbely Ernő PVB elnöke 

 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A gimnázium régi kerítése helyén, a járda és a 
kerítés közötti füvesítés, illetve cserjék kicseréléséről van szó. A munkát 
pótmunkaként tudjuk kezelni. Érkezett árajánlat a cégtől, aki a város virágosítását, 
parkosítását elvégezte. A bizottság 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati 
javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Mezőfi Zoltán  polgármester: Aki a kiosztott határozati javaslattal egyetért, kérem 
szavazzon. 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
143/2014. (VIII.11.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a középiskola előtti járdaáthelyezés 
miatti zöldterület kialakításra érkezett árajánlatról 
készített előterjesztést.  
A Képviselő-testület az Infotelecom Bt. 502.450 Ft 
+áfa összegű árajánlatát elfogadja. A vállalási díj 
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fedezetéül a 2014. évi költségvetés tartalékát jelöli 
meg. A pótelőirányzatot a költségvetés folyamatban 
lévő módosításakor át kell vezetni. 
 
A vállalkozással a munkák elvégzésére megállapodást 
kell kötni. A megállapodás jóváhagyására 
felhatalmazza a Vis Major bizottságot, aláírására 
Mezőfi Zoltán polgármestert. 
 
Határidő:2014. augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 

3./ Tervezői szerződés jóváhagyása 
     Előterjeszt ő: Vargáné Fodor Rita a jegyző ált.h.  
 

Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Elindítottuk a volt honvédségi sportöltöző tető 
felújítását. Ennek a munkának voltak engedélyköteles, és nem engedélyköteles 
részei. A KOVATERV Kft. a tervet elkészítette, és benyújtotta a Tervezői szerződést, 
amely 75.000 Ft+Áfa tervezői díjat tartalmaz. A bizottság a határozati javaslat 
elfogadását javasolja 9 egyöntetű igen szavazattal.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a szerződés-tervezettel, és a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kérem szavazzon.  
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát. 
 
 
144/2014. (VIII.11.) számú Kt. határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Sportöltöző tervezésére szóló 
tervezési szerződés-tervezetről készített előterjesztést. 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, a 
KOVATERV Kft-vel megkötendő Tervezői szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán 
polgármestert a szerződés aláírására. A 75.000 Ft + 
áfa tervezési díjat a Képviselő-testület a 2014. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A 
pótelőirányzatot a költségvetés folyamatban lévő 
módosításakor át kell vezetni. 
 
Határidő:2014. augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
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Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nem volt, megköszönöm a munkát, az ülést 
6 óra 30 perckor bezárom. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Mezőfi Zoltán                                                                                   dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                                         jegyző 
 
 
 
 
Girasek Károly                                                                                 Majnik László 
    jkv. hit.                                                                                              jkv.hit.  
 
 


