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14. számú 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2018. augusztus 14. napon 
11.30. órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli nyílt ülésén. 

  

Jelen vannak: 

 

 

 

 

 

 

Hegedűs Ferenc polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a mai ülés 6 megjelent képviselővel határozatképes.  
Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kotroczó Balázs és Jávorka János képviselő társaimat. 
Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a 
jegyzőkönyv hitelesítőket.  
A kiadott napirendi pontokhoz képest van-e valakinek napirendi javaslata. Amennyiben 
nincs, kérem szavazzon, aki a kiadott napirendek tárgyalásával egyetért.  
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadta a napirendi 
pontokat, és a következő sorrendben tárgyalja azokat: 
 
 

1. Árajánlatok kérése kommunális gép beszerzésére 
       Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke  

2.  Rétság-Bánk-Tolmács szennyvízagglomeráció terhelhetőségi vizsgálat tervezői 
szerződésének jóváhagyása 

              Előterjesztő: Mezőfi Zolán alpolgármester  

3. Döntés befektetésről 
      Előterjesztő: Mezőfi Zolán alpolgármester  

4. Rákóczi út 34. szám alatti ingatlan csapadékvíz elvezetése 
      Előterjesztő: Mezőfi Zolán alpolgármester  

5. Egyebek 
 
 
 

Hegedűs Ferenc polgármester 
Mezőfi Zoltán alpolgármester 
Jávorka János képviselő 
Kotroczó Balázs 
Dr. Szájbely Ernő 

képviselő 
képviselő 

Varga Dávid Géza képviselő 
Dr. Varga Tibor jegyző 
Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
Bulejka András bizottsági tag 
Busainé Terman Viktória 
 

jegyzőkönyvvezető 
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1.) Árajánlatok kérése kommunális gép beszerzésére 

                 Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Parancsolj, Elnök úr! 
 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A testületi ülést megelőzően tartotta a Pénzügyi és 
Városüzemeltetési Bizottság az ülését, ahol 6 megjelent bizottsági taggal határozatképes 
volt. 
Ezzel a napirenddel kapcsolatban a határozati javaslat két ponton egészült ki. Ezzel a két 
kiegészítéssel a Bizottság 6 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület számára a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.   
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
156/2018.(VIII.14.) Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a kommunális gép beszerzése érdekében árajánlatok 
bekéréséről készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület az alábbi ajánlatkérés bekérése mellett 
dönt: 

Ajánlatkérés tárgya: 

Kompakt traktor (minimum hengerűrtartalom 1500 cm3, 
minimum teljesítmény 36,6 LE) az alábbi kiegészítőkkel: 

      -   1 db. fűkasza 

-   1 db. fűgyűjtő 

-   1 db. pótkocsi 

-   1 db. hótoló 

-   1 db. sószóró 

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

- ajánlati ár mértéke, amely nem haladhatja meg a nettó 
15 millió Ft-ot 

- helyszíni szervízelési lehetőség biztosítása 
- folyamatos alkatrész utánpótlás biztosítása 
- helyszínre történő szállítás biztosítása 
- kezelés és használat helyszíni betanításának biztosítása 
- a jogszabályban előírt garancia idejének 

meghosszabbítása 
 

Ajánlattételi határidő:  2018. augusztus 24. 10 óra. 
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Ajánlat benyújtása:  zárt borítékban a Rétsági Polgármesteri 
Hivatal címére, 

                                   2651 Rétság, Rákóczi út 20. 

Az árajánlathoz csatoltan kérünk az estleges vásárláshoz 
szükséges szerződés-tervezetet is. 

Árajánlatokat a beszerzési szabályzat alapján az alábbi három 
vállalkozástól kell kérni:  

1.) KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi ZRT. 
(4181 Nádudvar, Bem J. u. 1. Adószám: 10668586-2-
09, E-mail: tothferenc@kite.hu 
 

2.) FARMGÉP Fejlesztő és Gépgyártó Kft. (4031 Debrecen, 
Szoboszlói út 50. Adószám: 10734771-2-09, E-mail: 
kertitox@kertitox.hu 

 

3.) EU-FERR Kft. (4181 Nádudvar, Bem J. u. 32., Adószám: 
13434274-2-09, E-mail: euferr@euferr.hu 

 

Határidő: 2018. augusztus 15. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
2.) Rétság-Bánk-Tolmács szennyvízagglomeráció terhelhetőségi vizsgálat 

tervezői szerződésének jóváhagyása 
                    Előterjesztő: Mezőfi Zolán alpolgármester  

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: Az összeget már korábban meghatározta és jóváhagyta a 
Testület. Most a Vállalkozási szerződés jóváhagyása szükséges. 6 egyöntetű igen 
szavazattal elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület számára a határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.   
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
157/2018.(VIII.14.) Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Bánk-Rétság-Tolmács szennyvízagglomerációi terhelhetőségi 
vizsgálat tervezői szerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 

A Képviselő-testület Bózvári József egyéni vállalkozóval 
kötendő, a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés 
aláírására.   
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A tervezői munkák fedezete a 2018. évi költségvetésben 
biztosított. 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

3.) Döntés befektetésről 
            Előterjesztő: Mezőfi Zolán alpolgármester  

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A Bizottság egyöntetű 6 igen szavazattal a két határozati 
javaslat közül az A változatot támogatja, tehát a jelenlegi ajánlatot nem fogadja el, és 
időnként új ajánlat bekérését javasolja.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.   
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
158/2018.(VIII.14.) Kt. határozat: 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközének 
befektetés célú hasznosításáról készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület az OTP Bank Nyrt 0,15-0,20 %-os jelenlegi 
ajánlatát nem fogadja el. A Képviselő-testület felhatalmazza 
Hegedűs Ferenc polgármestert időszakonkénti újabb ajánlatok 
bekérésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 

4.) Rákóczi út 34. szám alatti ingatlan csapadékvíz elvezetése 
           Előterjesztő: Mezőfi Zolán alpolgármester  

 
Dr. Szájbely Ernő PVB elnök: A határozati javaslatnál megneveztük a vállalkozást, a 
Bizottságnak az a javaslata, hogy a Movens Kft-től kellene árajánlatot kérni, illetve felkérni 
ennek a munkának az elvégzésére. A Bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal támogatta az 
így kiegészített határozati javaslatot.  
 
Hegedűs Ferenc polgármester: Kérdés, hozzászólás, vélemény van valakinek? 
Amennyiben nincs, kérem szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.   
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 
egyöntetű igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

  
159/2018.(VIII.14.) Kt. határozat: 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
a Rákóczi út 34. szám alatti ingatlan csapadékvízelvezetéséről 
készített előterjesztést. 

A Képviselő-testület fontosnak tarja a DMRV Zrt. által szabott 
határidőn belül a szabálytalanság megszüntetését. A 
csapadékvízelvezetési munkák elvégzésére a MOVENS Kft-t 
kell felkérni. Feltételként kell kikötni a megrendelésnél a 
határidő betartását. 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

Hegedűs Ferenc polgármester: Több napirend nincs, a testületi ülést 11.35 órakor bezárom. 
Köszönöm a munkát mindenkinek. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                                       Dr. Varga Tibor 
polgármester                                                                      jegyző 

 
 
 
 
 
 

Kotroczó Balázs                                                         Jávorka János 
jegyzőkönyv hitelesítő                                                 jegyzőkönyv hitelesítő 


