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Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról és az átru-
házott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két testületi ülés közötti idő-
szakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról.  

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2021. október 21-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

I.  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek. 
 
A határozatok sorszámozásának és tárgyának felsorolását az előterjesztés melléklete tar-
talmazza.  
 

II.  
Polgármesteri beszámoló: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatóm bevezetőjében röviden kitérek az adminisztrációs tevékenységemre. Sajnála-
tos módon ez a feladatom fokozatosan növekszik.  
Többször kellett járnom az OTP helyi fiókjában, igazolást kérni arról, hogy a pénzintézet a 
számlavezető. Projektmenedzserek rendszeresen keresnek hiánypótlással, de adatot kellett 
szolgáltatnom a közbeszerzési szakértőnek is. Központi szerv megkeresésére is kellett vála-
szolnom. Intézményvezetők, önkormányzati dolgozók rendszeresen keresnek meg problé-
máikkal. Jelentősen megnövekedd a különböző panaszosok száma, névvel és beazonosít-
hatatlanul. Műszakiügyintéző híján helyszíni szemlén jártam közútkezelői hozzájárulással 
kapcsolatban. Közlekedési rend miatti bejelentés miatt helyszíni szemlén voltam. Szintén 
dolgozói bejelentésre árajánlatot kértem a fogászati szék felújítására. Folyamatosan érkezek 
a településképi egyeztetések, melyeket főépítész munkatárs hiányában nekem kell elkészí-
tenem.  Bonyolódik a pályázatokhoz kapcsolódó MÁK számlavezetés is. Jelenleg a negyedik 
biztonsági felhasználásnál tartunk. Személyigazolványaink hitelesítése céljából munkatársa-
immal Salgótarjánba kellett mennünk. Több órás oda-vissza út, parkolási problémák mellett 
kb. 7 perc alatt történt meg valamennyi igazolvány hitelesítése. Nem is sorolom tovább. 
Polgármesteri tájékoztatom további részében a témakörönként adok tájékoztatást. 
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A BMSK beruházása lesz az óvodai sportpálya. Többszöri egyeztetést követően a beruhá-
zás hely hiányában nem valósítható meg az óvoda udvarban. A kijelölt helyszín az óvoda 
udvar és az iskola udvar közötti önkormányzati terület. A helyszín előnye, hogy így tudják 
majd az iskolás korúak – véleményem szerint az elsős és a másodikos gyermek még elfér a 
nagycsoportos óvodással a sportpályán -  is használni a sportpályát. Azonnali munkakezdést 
ígért a BMSK, így haladéktalanul intézkednem kellett a helyszín alkalmassá tételén. Jávorka 
János alpolgármester úr irányítása alatt egy kivitelezővel eltávolításra került a csonkolt dió-
famaradvány, a talaj elsimítása megtörtént. Probléma volt az is, hogy a városközpont rehabi-
litációs pályázat keretében ez a helyszín lekerítésre került. A terület már alkalmas a munka-
kezdésre, várjuk a kivitelezőt.  
Szintén BMSK kivitelezés a tanuszoda. A kivitelező képviselőjével egyeztettem, aki tájékoz-
tatott arról, hogy néhány hónap csúszásra kell számítani. A tél vége előtt várhatóan adásra 
kerül a létesítmény. Nagyon sok munkánk fekszik a koordinálásban, a helyi problémák meg-
oldásában. Itt kérünk türelmet az úszni vágyóktól a hátralévő néhány hónapra.  Az épület 
nagyon szép, igazi városi létesítmény lesz, mely Rétság Város körzetközponti szerepét erő-
síti.  
Elkészült a laktanya telephely megosztási vázrajza. Dombai Gábor munkája nyomán látható-
vá váltak az egyes hangárok újonan kialakítandó helyrajzi számai. Az új helyrajzi számoknak 
további jelentősége van a laktanya hasznosításának szempontjából. A Lőtér nagy érték, 
mely a közigazgatási határ módosítását követően is Rétsághoz fog tartozni.  Szintén nagy 
értéknek tartom a többi hangárt is, melyek már hasznosíthatóvá váltak, eladhatók vagy bérbe 
adhatók.  
Tárgyaltam Nagyné Barna Orsolya tankerült igazgatóasszonnyal az iskolai járdák felújítása 
tárgyában. Közösen a legjobb megoldást választottuk, átadott pénzeszközzel támogatta a 
Képviselő-testület a járdák és lépcsők felújítását. A Tankerület határidőben elszámolt a be-
ruházással. 
Bölcsőde pályázat   
Sikeresen lezajlott a bölcsőde közbeszerzése. Az építkezés megkezdődött. Az első rész-
számla (25 %-os készültség) a műszaki ellenőr igazolása alapján befogadásra került.  
A leendő bölcsődénk a Mikszáth utcában lesz, hátoldala érinti a Takarék utcát is. Igen sok 
panasz, értetlenség jutott el hozzám a beruházással kapcsolatban. Fontosnak tartom a la-
kosságot irritáló problémák megbeszélését, tisztázását. Értem, hogy a helyben lakó polgáro-
kat az zavarja, ami az utcájukban zajlik. A bölcsőde helyszínéről a döntés már megszületett, 
a pályázat erre a helyszínre került beadásra. Ezen már módosítani nem tudok.  
Azokon a lakossági panaszokon, melyeket tudunk orvosolni született megoldás. Igy jutottunk 
el az utak, járdák, közterületek karbantartásához. A közbeszerzési eljárás ebben a témában 
is véget ért, jelenleg a szerződéskötési moratórium időszakában vagyunk. Előre láthatóan 
október 18-án írható alá a szerződés a Green Goes Kft-vel.  
Folyamatosan kapcsolatot tartok a - kereskedelmi központ beruházása érdekében- nagybe-
ruházóval. Biztató hírek érkeznek a Jászteleki utca 2-es számú főúttal összekötése tárgyá-
ban. A Jászteleki utca kicsatlakozásában a legnehezebb pont a VÉDA kapu. Egy mérleg van 
beépítve az úttestbe. Ilyen esetekben sajnálom, hogy a VÉDA kapu telepítésekor nem volt 
egyeztetés az önkormányzattal. Több megoldás is lehetséges, jelenleg az előzetes egyezte-
tések folynak a hatóságokkal. Folyamatosan biztosít arról, hogy belátható időn belül meglesz 
a bevásárlóközpont is és a gyorsétterem is.  
Közlekedésfejlesztési pályázat 
Hosszú ideje küzdünk a különböző engedélyek és szakvélemények beszerzésével. Az utóbbi 
időben folyamatosan érkeztek az engedélyek és hozzájáruló nyilatkozatok. A tegnapi napon 
kaptam értesítést arról, VÁRHATÓAN november 1-től – a gyorsjárati buszok kivételével – 
megállnak a buszok a Rétság, Jásztelek-puszta megállóban. Azonnali választ kellett külde-
nem a buszmegálló megnevezése tárgyában. A VOLÁN tervi szerint Rétság, benzinkút 
megnevezést kívánta használni. Azonnali válaszomban megküldtem a buszmegálló elneve-
zéséről készített képviselő-testületi határozatot. Bízom benne, hogy a 2021. november 1. 
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nap változást hoz az utazni vágyók életében. Erre készültünk, ezért dolgoztunk. Most egy 
sok tízéves vágy látszik teljesülni. Rétság város közigazgatási, földrajzi határa Észak felé 
tolódik. Nagyon fontos, hogy a Rétságra érkezőt egy rendezett környezet fogadja. 
Megköszönöm mindazoknak, akik részt vettek a közlekedésfejlesztési pályázat végrehajtá-
sában a kitartásukat, munkájukat.  
Zöld város pályázat 
A Pritamin Kft-vel történt szerződés felmondást követően megkezdtük az új közbeszerzés és 
újonnan induló beruházáshoz a szakemberek megkeresését. A tervezői költségvetést ismét 
a KOVATER Kft. tervezőjére, Kovács Miklósra bíztunk.  A szerződi jogokkal is Miklós rendel-
kezik. Mindazonáltal végtelenül elfoglalt tervező. Többszöri telefonbeszélgetés, majd több-
szöri írásbeli sürgetésre elkészültek a közbeszerzéshez szükséges tervezői dokumentumok. 
Az új közbeszerzés dokumentációja a mai testületi ülés napirendje.  
Néhány gondolatban kitérek a Priamin Kft-re is. Szerződésfelmondásunkat átvették, de a mai 
napig nem reagáltak. Jeleztük a 2. részszámlában leszámlázható összeget. Nem reagáltak.  
Kiszámlázásra került mind a késedelmi mind pedig a meghiusulási kötbér összege is. Nem 
reagáltak. Felszólítást küldtünk részükre a nyilvános WC visszaadására. Nem reagáltak. A 
megküldött dokumentumainkat átvették, az átvételt igazoló tértivevény rendelkezésre áll. 
Érdkelt, hogy van-e változás a cég adataiban. Azt tudtam megnézni a céginformációs honla-
pon, hogy 2021. április 29-től végrehajtási eljárás folyik a cég ellen. A honlapon részletesebb 
adat nem szerepel. 
Háziorvosi szolgálattal kapcsolatos munkák 
Mint tudjuk, mindkét háziorvosi szolgálattal van/volt probléma. Testületi döntést követően 
megküldtük az I. számú háziorvosi szolgálat működtetőjével a feladatellátási szerződés fel-
mondásáról szóló döntést. Hasonlóan a korábban megküldött anyagokat – 6 hónap felmon-
dási időt tartalmazó döntés, fizetési felszólítás – nem vették át. Valamennyi levél visszaérke-
zett „Nem kereste” megjegyzéssel.  
Állásfoglalás kéréssel, kérdéssel fordultunk az Országos Kórház Főigazgatósághoz. Választ 
egy megkeresésünkre sem kaptunk. Úgy tűnik, háziorvosi szolgálatok problémás ügyeivel 
magunkra maradtunk.  
Mindezen problémák mellett a háziorvosi szolgálatok működnek. Az I. körzetbe több tárgya-
lással rendeztük az asszisztens és a takarító helyzetét, bérét. Nem voltak egyszerű tárgyalá-
sok, igen magas követelményekről indultak egyes dolgozók. Az I. körzet eszközfeltételeit 
biztosítottuk. A pénzügyi vonzatok a 2021. évi költségvetés módosításában a mai ülés napi-
rendje.  
32 ha letakarítása 
A képviselő-testület elkötelezett volt az ún. 32 ha-os (tankos) terület letakarításában. A terü-
let lehetséges iránya városunk lakóterületének bővítésében. A területre rendelkezésre áll a 
Rendezési terv is. Gyakorlatilag több mint 100 telek alakítható ki a gyönyörű panorámás te-
rületen. A takarítást követően kitágult a tér. Sajnos történt egy nem várt esemény, eltört egy 
víznyomó cső a takarítás közben. A csőtörés érzékenyen érintett a város magasabban fekvő 
területeinek ingatlantulajdonosait. A csőtörés pénteken történt, szombat estére több lakónak 
elfogyott a türelme. Főleg a kisgyermekes családokat érintette rosszul az esemény. Szombat 
este, az első lakossági panasz után egyeztettem a DMRV ügyeletesével, aki tájékoztatott, 
hogy igen régi csőről van szó, alkatrész beszerzési problémájuk van. Átmeneti intézkedés-
ként megkértem a Rétsági Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjait, hogy vigyenek fel vizet a Sző-
lő utca végébe, ahol alig-alig volt nyomás. Másnap, vasárnap szintén az ÖTE tagjai vittek 
vizet a háztartási munkák elvégzéséhez és Jávorka János ügyintézésére a DMRV munka-
társai vittek lajtoskocsiban ivóvizet. 
Ezúton is köszönetet mondok a Rétsági Önkéntes Tűzoltóegyesület tagjainak, Jávorka Já-
nos alpolgármester úrnak a vis major helyzet kezelésében.  
A letakarított terület átmeneti hasznosítására már többször keresett egy érdeklődő. Kértem 
őt, hogy írja le javaslatát. Amint beérkezik a kérelem, előterjesztem.  
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Lakosságot irritáló közlekedési helyzetek 
Több jelzés érkezett a Körtefa utcából, a Búzavirág utcából, a Petőfi utcából, a Kossuth ut-
cából és a Templom utcából a már a közlekedést ellehetetlenítő parkolási szokások miatt. 
A jelzett utcákat bejártam a rendőrség képviselőjével. Fontosnak tartok egy közeljövőbeni 
közlekedési bejárást képviselőtársaimmal és szintén a rendőrség képviselőjével. A már lezaj-
lott közlekedési bejárás során több szabálytalan parkolást láttunk. Ígéretet kaptam, hogy a 
szabálytalanul parkolókra fel lesz hívva a rendőrjárőr figyelme. Végső megoldást a közleke-
dési szabályok felülvizsgálata lesz. A szakmai javaslat szerint megállni tilos táblák kihelyezé-
sével az belterületi utak valamely oldalán. 
 
Főkefe Kft. fűtés problémái 
 
Szinte heti szinten egyeztettem a Főkefe Kft. vezetőivel. Folyamatos tájékoztatást kértek a 
fűtéskorszerűsítés lehetőségéről. Két alkalommal helyszíni bejáráson is részt vettem. A fű-
téskorszerűsítés elkészült tervei alapján leválasztásra kerül a munkaterület és az imaházi 
terület. Jelzést kaptam, hogy gond van a kazánok beszerzéséve is. A hatósági termékkivo-
nások, a forgalomban lévő készülékek hiánya, a heti szintű áremelés miatt a kazánokat meg 
kellett rendelni. Azóta a napi átlaghőmérséklet csökkenése miatt szénszünetet kellett elren-
delni.  
 

III. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
  
A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja  alapján a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.  
  
Szociális Bizottság 2021.07.23-i ülésén az alábbi részletezés szerint 18 db határozatot 
hozott: 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támo-
gatás Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 11 db 81.000 Ft 
- -       elutasított kérelem   

           Döntés összesen: 11 db 81.000 Ft 
Szociális étkezés lakóhelyre történő 
kiszállítása iránti kérelem   

- -       támogatott kérelem (felül-
vizsgálat) 1 - 

- -       elutasított kérelem - - 
           Döntés összesen: 1 - 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 5 500.000 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 5 500.000 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 100.000 
           Döntés összesen: 1 100.000 
           Döntés összesen: 18 db 681.000 Ft 
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Szociális Bizottság 2021.09.01-i ülésén az alábbi részletezés szerint 14 db határozatot 
hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támo-
gatás Ft 

Települési támogatás megállapítása    
- -       támogatott kérelem 5 db 70.000 Ft 
- -       elutasított kérelem   

           Döntés összesen: 5 db 70.000 Ft 
Temetési Települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 5 500.000 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 5 500.000 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 2 200.000 
- -       elutasított kérelem  - 

           Döntés összesen: 2 200.000 
           Döntés összesen: 13 db 770.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság 33/2021.(IX.1.) számú döntése alapján a rendelkezésre álló keretből a 
tanévkezdés költségeihez hozzájárulásként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
nem részesülő rétsági állandó lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt is élő általános, 
közép és felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton folytató tanulók személyenként 
10.000.-Ft egyszeri támogatásban részesíti. 
 
 
Szociális Bizottság 2021.09. 29-i ülésén az alábbi részletezés szerint 4 db határozatot hozott: 
 

Megnevezés Döntés szám  Biztosított támogatás 
Ft 

Temetési Települési támogatás - - 
- -       támogatott kérelem 1 100.000 
- -       elutasított kérelem - - 

           Döntés összesen: 1 100.000 
Születési települési támogatás - - 

- -       támogatott kérelem 1 100.000 
- -       elutasított kérelem  - 

           Döntés összesen: 1 100.000 
           Döntés összesen: 2 db     200.000 Ft 
  
A Szociális Bizottság a 36/2021. (IX. 29.) számú határozata alapján egy főt javasolja az Ön-
kormányzatnak 2021. október hónaptól közfoglalkoztatásban történő foglalkoztatásra. 
A Szociális Bizottság a 37/2021. /IX.29.) számú határozata alapján Bangó Ferenc kérelme 
alapján, 2021. szeptember 27. napjával megszüntette a szociális étkezést. 
 
 

 
Rétság, 2021. október 15. 

Mezőfi Zoltán 
   polgármester 



Melléklet 
Hat. 
sz. 

kelte 

Határozat tárgya Végrehajtás 

   
1/  
2021. 
07. 
08. 

Karbantartási terv 2021.  

2/ Orgona köz csapadékvíz elvezetés módosított terv és műszaki költségvetési 
tervezet elfogadása 

 
A karbantartási terv végrehajtása folyamatos, 

hamarosan a szerződéskötés lehetősége megnyílik. 

3/ Döntés „Bölcsőde létesítése Rétságon” közbeszerzésről A szerződés aláírása megtörtént, 25 %-os készültséget 
már jelentett a vállalkozó 

4/ Árajánlatok elbírálása 32 ha-os területre A szerződés aláírása megtörtént, 25 %-os készültséget 
már jelentett a vállalkozó 

5/ Árajánlat és szerződés-tervezet kérése Bölcsőde műszaki ellenőri munkáira A szerződés aláírása megtörtént 
6/ Megállapodás jóváhagyása KIF oszlopok jótállás vállalásáról A szerződés aláírása megtörtént 
7/ Feladatellátási szerződés felmondása  A feladatellátási szerződés felmondása megtörtént, 

kiértesítést a vállalkozás nem vette át.  
8/ Marton Szakértő Kft. szerződés-módosítási kérelme (PH-lift) A szerződés aláírása megtörtént 
9/ Területvásárlási kérelem – Ocsovai Tamás A kérelmező tájékoztatása megtörtént, a keddi 

bizottsági ülésen részvevő építész tájékoztatást ad a 
folytatás lehetőségéről 

10/ Vis major munkacsoport döntései A végrehajtások már a vis major döntést követően 
megtörténtek. 

11/ CSGYK helyettesítés A munkáltatói intézkedések megtörténtek 
12/ Szerződéskötések jóváhagyása – 2021. augusztus 20-21. 
13/ Pótelőirányzat Szent István napok reprezentációs költségeire 

Szerződések aláírása megtörtént, a rendezvény 
lebonyolításra került. 

14/ Sport és civil szervezetek 2021. évi támogatása Végrehajtás folyamatos. 
15/ Extrém Légisport Egyesület kérelme Szerződéskötés, utalás, elszámolás megtörtént 
16/ Közterülethasználati kérelmek – RRT SE Közterülethasználati engedély kiadásra került 
17/ Közterülethasználati kérelmek – Kalhammer Dóra A testületi döntésre kérelmező nem reagált 
18/ Közterülethasználati kérelmek – Kereplő Néptánc Egyesület Közterülethasználati engedély kiadásra került 



19/ Együttműködési megállapodás iskolai közösségi szolgálat lebonyolítására A megállapodás megkötésre került. 
20/ Az óvoda éves beszámolója 2020-2021. nevelési év A beszámoló elfogadásra került. 
21/ Tájékoztatás éves ellenőrzési jelentés a 2020. évben végzett belső 

ellenőrzésről 
 

A beszámoló elfogadásra került. 
22/ CSGYK beszámoló A beszámoló elfogadásra került. 
23/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséről A beszámoló elfogadásra került. 
24/ Beszámoló a közérdekű adatok közzétételének és megjelentetésének 

tapasztalatairól 
A beszámoló elfogadásra került. 

25/ Városüzemeltetési beszámoló A beszámoló elfogadásra került. 
26/ Tájékoztató követelések állományáról A beszámoló elfogadásra került. 
27/ Állásfoglalás munkáltatók részére Végrehajtás folyamatos. 
28/ TKB döntések A megállapodás megkötése megtörtént 
29/20
21. 
08. 
11. 

Vis major döntések – Balassagyarmati Tankerületi Központ 

30/ Vis major döntések – önkormányzati bérlakás 
31/ Vis major döntések – KITE Zrt. 
32/ Vis major döntések – Orgona köz 
33/ Vis major döntések - fakivágás 
34/ Vis major döntések – Zöld város pályázat műszaki ellenőri feladatok 
35/ Vis major döntések – Koczka László 

 
 
 
 

A vis major döntést követően a feladatok végrehajtásra 
kerültek 

36/ 2021. évi Közbeszerzési terv módosítása A közbeszerzési tanácsadó részére megküldtük a 
közbeszerzési terv módosításáról szóló döntést. 

37/ Szociális tüzelőanyag igénylésének lehetősége A pályázatot határidőben benyújtottuk, 137 m3 tűzifát 
nyertünk. 

38/ Előkészítői Bizottság tagjainak megválasztása A bizottság tagjainak megválasztásáról a közbeszerzési 
szakértőt értesítettük, a bizottság működik. 

39/ Vállalkozási szerződés jóváhagyása - közigazgatási határrendezés A szerződés megkötésre került. 
40/ Vállalkozási szerződés jóváhagyása – Holes-Gép Kft. A szerződés megkötésre került, a vállalkozó 50 %-os 

készültséget már meghaladta. 
41/ Rétság 030 hrsz sz. földrészleteken telki szorgalmi jog A szerződés megkötésre került 



42/ Használt sütőolaj begyűjtésének lehetősége  
43/ Megüresedett garázs hasznosításának lehetősége A hirdetmény feladásra került, 2 jelentkező van. 
44/ Tulajdonosi hozzájárulás kérése -DM Concept internet A tulajdonosi hozzájárulás megadása megtörént 
45/ Együttműködési megállapodás – Déryné program 
46/ Nótaest szerződéskötés 
47/ Szolgáltatási szerződés – Menilán Complex Kft. 
48/ Kérelem álláshely zárolásának feloldására -VMKK takarító 

 
Az intézményvezető információt kapott a döntésekről. 

49/ Kérelem álláshely zárolásának feloldására - temetőgondnok A pályázatot nyilvánosságra hoztuk, jelentkező nem 
volt. 

50/ Sporttámogatási kérelmek elbírálása – Rétsági Árpád Egylet 
51/ Sporttámogatási kérelmek elbírálása – RVSE 

A támogatási megállapodások megkötésre kerültek 

52/ A 2021. évi karbantartási terv módosítása A tervező értesítése megtörtént. 
53/ Rétság belterület 356/49, 356/50, 356/52, 356/53 hrsz sz. ingatlanok 

értékesítése 
A pályázat és a licit megtörtént. 

54/ Rétság Város Önkormányzat településrendezési tervének és helyi építési 
szabályzatának módosításának kezdeményezése 

Végrehajtás folyamatban van, jelen PVB ülésre érkezik 
egy tervező. 

55/08
. 18. 

Közbeszerzési előkészítő és bíráló bizottság tagjainak megválasztása a 
„Rétság város karbantartási munkái” tárgyában  közbeszerzéséhez 

A bizottság tagjainak megválasztásáról a közbeszerzési 
szakértőt értesítettük, a bizottság működik. 

56/ „Rétság város karbantartási munkái” tárgyú közbeszerzés közbeszerzési 
dokumentumainak jóváhagyása 

A közbeszerzési szakértő értesítése megtörtént, 
eredményhirdetés megtörtént. 

57/09
.06 

1. sz. Háziorvosi körzet Feladatellátási szerződés felmondása A feladatellátási szerződés azonnali felmondása 
megtörtént, kiértesítést a vállalkozás nem vette át.  

58/10
.08 

„Rétság város Karbantartási munkái” tárgyú közbeszerzés 
eredményhirdetése 

Jelenleg szerződéskötési moratórium időszaka van. 

59 Rétság város karbantartási munkáira és az Orgona köz csapadékvíz 
elvezetési munkáira vonatkozó műszaki ellenőri szerződés (Espár Zsolt) 
jóváhagyása 
 

A szerződéskötés megtörtént. 

60 Márkus Pál közbeszerzési szakértő Zöld város pályázat Piac-csarnok 
befejezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 
szerződés jóváhagyása 
 

A szerződéskötés megtörtént. 

 


