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2017. évi karbantartási terv 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. március 31-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! 
 
Munkatervünkben foglalt határidőre elkészítettem a város 2017. évi karbantartási tervét. 
 
Az alábbi karbantartási munkákat javaslom elvégezni: 
 
 
Város 
Megnevezés Kivitelezés módja 
Hriagyel Erik 2016. évi kérelmére a Jászteleki úton vízelvezetés, a 
megrongálódott útszakasz javítása 

vállalkozó bevonásával 

Postától a Rákóczi út 2. szám alatt lévő telephelyig járda építés + 
védőkorlát kihelyezése - egyeztetés szükséges 

vállalkozó bevonásával 

KRESZ parktól az Ulicskai patakszakaszig vízelvezetés megoldása, 
vízelvezető árok betonozása 

vállalkozó bevonásával 

Iskola tér és az Orgona köz közötti szakaszon vízelvezetés  vállalkozó bevonásával 
Rákóczi út 53. szám alatti társasháznál vízelvezetés megoldása vállalkozó bevonásával 
Főközlekedési útvonalakon járdavégek akadálymentesítése vállalkozó bevonásával 
Zrínyi utcában a Mikszáth utca kijárata és a Takarék u. kijárata kö-
zötti útszakasz felújítása 

vállalkozó bevonásával 

Mikszáth utca Takarék u. és Búzavirág út csatlakozások közötti sza-
kaszának felújítása 

vállalkozó bevonásával 

Padok festése, pótlása, új padok elhelyezése saját kivitelezésben 
Játszótereken lévő elemek javítása, cseréje saját kivitelezésben + 

vállalkozó bevonásával 
Templom u. 8. szám alatti önkormányzati ingatlan nyugati falának 
javítása 

vállalkozó bevonásával 

Nyárfa u. 6. szám alatti önkormányzati bérlakás felújítása vállalkozó bevonásával 
Templom utcai szükséglakás felújítása, lakhatóvá tétele (kiutalásá-
nak szabályozása) 

vállalkozó bevonásával 

Szőlő utcai telkek értékesítésre való előkészítése vállalkozó bevonásával 
 
 
Polgármesteri Hivatal 
Megnevezés Kivitelezés módja 
Fűtéskorszerűsítés vállalkozó bevonásával 
Nyílászárók cseréje vállalkozó bevonásával 
Tető felújítás vállalkozó bevonásával 
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A klasszikus karbantartási munkákat és parkgondozási munkákat a Városüzemeltetési Csoport-
tal elvégezzük, ezeket nem szerepelnek a tervben. 
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2017. március 09.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet  
 

 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi karbantartási tervről 
szóló előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az alábbi munkákat kívánja 2017. évben elvégeztetni: 
 
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
 
A munkák elvégzésére az árajánlat kérési felhívást a soron következő ülésre elő kell készíteni. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


