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19. számú  
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: 2015. szeptember 16. napján 16 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli 
Képviselő-testületi ülésen  
 
Jelen vannak : Hegedűs Ferenc polgármester 
                         Mezőfi Zoltán alpolgármester 
                         Jávorka János képviselő 
                         Dr. Katona Ernő képviselő 
                         Kotroczó Balázs képviselő 
                         Dr. Szájbely Ernő képviselő 
                         Varga Dávid Géza képviselő 
                         Dr. Varga Tibor jegyző 
                         Fodor Rita jegyző ált.h. 
                         Lichtenberger Edit adm. 
                         1 fő érdeklődő 
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 7 képviselő jelenlétével ülésünk határozatképes, azt megnyitom. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem dr. Szájbely Ernő képviselő urat, valamint Mezőfi Zoltán 
alpolgármester urat. Aki egyetért, kérem szavazzon. Megállapítom, hogy a javaslatot 
jelenlévők 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadták. 
 
Két napirendi pontot tárgyalnánk, valamint kötelességem Bizottsági tag megválasztása című 
szóbeli előterjesztésemet megtenni. Akinek módosító indítványa van, kérem tegye meg. 
Amennyiben nincsen, úgy kérem szavazzon, aki a napirendek tárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntetű igen szavazattal a napirendi pontokra 
tett javaslatot elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.  
 
1./ Feladat-ellátási szerz ődés jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
2./ Volt honvédségi laktanya őrzésének lehet őségei 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
3./ Bizottsági tag megválasztása (szóbeli) 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 

1./ Feladat-ellátási szerz ődés jóváhagyása 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
Hegedűs Ferenc  polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, kérem elnök urat, ismertesse a bizottság javaslatát.  
 
Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: A Képviselő-testületi ülést megelőzően a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési bizottság tárgyalta a napirendet. 7,majd később 8 jelenlévő bizottsági 
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taggal a bizottságunk határozatképes volt. Annak idején Katona doktor úr jelezte, hogy a II-
es számú háziorvosi szolgálatot teljes mértékben vállalkozásban kívánja működtetni. Ehhez 
annak idején a testület elvi hozzájárulását adta. Elkészült a feladat-ellátási szerződés, az 
ÁNTSZ véleményét is kikértem ez ügyben. Az ÁNTSZ illetékese egy javaslatot tett, hogy a 3. 
pontba tegyük bele azt a mondatot, hogy „Személyes ellátásra kötelezett orvos dr. Katona 
Ernő Ödön”. Kérték továbbá, hogy egy mellékletben legyenek felsorolva a II-es körzet által 
ellátott utcanevek is. A bizottság ezzel a két kiegészítéssel a feladat-ellátási szerződést, 
valamint határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 8 egyöntetű igen 
szavazattal. Köszönöm szépen. 
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Én a magam nevében megköszönöm elnök úrnak a 
munkáját, tevékenységét, hogy sikerült mederbe hozni ezt a szerződést. Katona doktornak 
és kolléganőinek pedig jó egészséget további munkájukhoz. Kérem szavazzon, aki a 
bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 
egyöntet ű igen szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
178/2015.(IX.16.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a PraeMedic Egészségügyi, Szolgáltató 
Kft-vel (2651 Rétság, Radnóti út 4., képviselő Dr. 
Katona Ernő ügyvezető)  a II. sz. háziorvosi körzet 
vállalkozás keretében történő működtetésére vonatkozó 
Feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
Feladat-ellátási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  
 
A Képviselő-testület felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt, 
hogy a Képviselő-testület által elfogadott Feladat-
ellátási szerződést jóváhagyásra küldje meg Bánk 
Község Önkormányzatának, és a Magyar Orvosi 
Kamara Megyei Területi Szervezetének. Az érintettek 
jóváhagyó döntését követően a szerződést meg kell 
küldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatal 
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervének 
és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szervének.    
 
Határidő: aláírásra 2015. szeptember 10.,  megküldésre 
sorrend szerint azonnal 
Felelős: aláírásért Hegedűs Ferenc polgármester, 
megküldésért dr. Varga Tibor jegyző 

 
 
 

2./ Volt honvédségi laktanya őrzésének lehet őségei 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
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Dr. Szájbely Ern ő PVB elnöke: Az ÁRGUS SZEM Kft. kérésére a júliusi ülésen hoztunk egy 
olyan döntést, hogy átmenetileg a szerződés felfüggesztésre került, és két hónapi 
időtartamra a DUPLEX Magyarország Kft. lett megbízva a volt laktanya és Járóbetegellátó 
Központ őrzés-védelmével. Ez a szerződés 2 hónap határozott időre köttetett, amely 
szeptember 22-én lejár. A bizottság az ülésén a három határozati javaslat közül a II-es 
változatot javasolja elfogadni a Képviselő-testület számára, azzal a kiegészítéssel, hogy az 
utolsó bekezdés így szólna „A Duplex Kft-vel a július 22-én kelt szerződés 
meghosszabbítását kezdeményezi változatlan feltételekkel 2016. március 31. napig.” A 
továbbiak változatlanul maradnának. A bizottság véleménye, hogy ez alatt az idő alatt kellő 
idő áll rendelkezésre a Képviselő-testület számára, konzultálva természetesen a Járóbeteg 
Szakellátó Központ vezetőjével, hogy egy olyan megoldás szülessék, ami mindkét fél 
számra elfogadható. Ezt a határozati javaslatot támogatta a bizottság 7 egyöntetű igen 
szavazattal.  
 
Hegedűs Ferenc  polgármester: Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzon, 
aki a bizottság javaslatával egyetért.  
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 5  
igen, 2 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
179/2015.(IX.16.) számú KT határozat: 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a volt laktanya és a Járóbetegellátó 
Központ őrzési lehetőségeiről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a terület és az épületek őrzését  
egyelőre biztosítani kívánja. A biztonságos 
feladatellátás érdekében - fizetésképtelenség miatt - az 
ÁRGUS-SZEM Biztonsági és Magánnyomozó Kft-vel a 
feladatellátásra kötött szerződés közös megegyezés 
alapján történő felmondását kezdeményezi.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a szerződés felmondás 
kezdeményezésére, a szerződés közös megegyezéssel 
történő felmondására.  
 
A Duplex kft-vel a július 22-én kelt szerződés 
meghosszabbítását kezdeményezi változatlan 
feltételekkel 2016. március 31. napig. A határozat 
mellékletét képező Biztonsági – Őrszolgálati szerződést 
jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc 
polgármestert a szerződés aláírására 
 
Határidő: 2015. szeptember 21. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

3./ Bizottsági tag megválasztása (szóbeli) 
     Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Szóbeli előterjesztésemben szeretném továbbra is külsős 
bizottsági tagnak Gál Gábort jelölni, aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. 
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Megállapítom, hogy a Képvisel ő-testület 3 igen, 4 
nem szavazattal Gál Gábor megválasztására tett 
javaslatot bizottsági tagnak, nem fogadta el.  
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester: Több tárgy nincsen, megköszönöm a munkát, az ülést 16 
óra 40 perckor bezárom.  
 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                                                           dr. Varga Tibor  
  polgármester                                                                                                     jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
Mezőfi Zoltán                                                                                              dr. Szájbely Ernő  
    jkv.hit.                                                                                                            jkv.hit. 
 


