
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                 3/2021. (08. 18.) számú 

jegyzőkönyv 

1 

 

 
3. számú 

 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült: Rétság Város Önkormányzat hivatalos helyiségében 2021. augusztus 18. napon 
09.12 órától megtartott Képviselő-testületi soron kívüli ülésén. 
 
Jelen vannak:     

Mezőfi Zoltán  
Jávorka János 
Varga Dávid Géza 
Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Hegedűs Ferenc 

polgármester 
alpolgármester 
PVB elnök 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

Dr. Szájbely Ern ő 
Fodor Rita Mária 
Busainé Terman Viktória 
1 fő rétsági lakos érdekl ődő 

képviselő 
jegyző helyettes 
jegyzőkönyvvezető 
 

  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésen megjelent képviselőket. 
Megállapítom, hogy 7 jelenlév ő taggal  a Képviselő-testület határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek felkérem Hegedűs Ferenc és Varga Dávid Géza  képviselőket. Kérem, 
szavazzon, aki egyetért ezzel a javaslattal. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 
egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesít őket . 
Egy napirendi pontunk van. Kérem, szavazzon, aki ennek megtárgyalásával egyetért. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 egyöntet ű igen  szavazattal elfogadta a 
napirendet .  
 

1.) Közbeszerzési el őkészítő és bíráló bizottság tagjainak megválasztása a 
„Rétság város karbantartási munkái” tárgyában közbe szerzéshez 
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Felkérem a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, 
foglalja össze a bizottsági ülésen történteket.  
 
 
Varga Dávid Géza PVB elnök: A testületi ülés előtt tartott a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság az ülését, ahol előbb 7, majd 8 fővel szavazóképes volt.  
A napirenddel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Bizottság 8 egyöntetű 
igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselő-testület számára.  
 
Mezőfi Zoltán polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, 
szavazzon, aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért.  
 
 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képvisel ő-testülete 7 egyöntet ű 
igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
                       55/2021. (VIII. 18.) KT. hat ározata: 



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület                                 3/2021. (08. 18.) számú 

jegyzőkönyv 

2 

 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak 
megválasztásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a „Rétság város karbantartási munkái” 
tárgyú közbeszerzésére az alábbi összetételű bizottságot választja 
meg:  

- Kramlik Károly elnök 
- Kelemenné dr. Zagyvai Zsanett – jogi szakértelem 
- Bulejsza Jánosné – pénzügy 
- Ludányi Ákos 
- Márkus Pál – közbeszerzési szakértelem 
- Espár Zsolt – műszaki szakértelem 

 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 

Mezőfi Zoltán polgármester: Több napirend nincs, az ülést 09. 15 órakor bezárom.  
 

 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

                            Mezőfi Zoltán                                           Jámbor Lajos 
                             polgármester                                                  jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hegedűs Ferenc                                      Varga  Dávid Géza 
                       jegyzőkönyv hitelesítő                               jegyzőkönyv hitelesítő 
 


