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Közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. május 26-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. 
 
Az április havi ülésen tájékoztatást adtam arról, hogy a túlárazott költségvetések miatt 
páyázatunk nem nyert. A benyújtott pályázatok átdolgozás alatt állnak, ismételten be kívánjuk 
nyújtani azokat.  
 
A közlekedésfejlesztési pályázat átdogozott költségvetése elkészült, az előterjesztéshez mellé-
kelem. A módosított költségvetés 87.485 eFt + áfa. 
 
 

II. 
 
A Képviselő-testület javaslatokat kért a jobb oldali öböl felől a Rózsavölgy utca felé vezető járda 
melletti kerítés kialakítására. 
Lantos László tervező 3 tervet készített, mindhárom terv mellé költségvetést is csatolt. Dönteni 
szükséges arról, hogy melyik változat kerüljön be a projektbe. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. május 18.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

- több körben tárgyalt tervező többlet napirend, és lakossági észrevételekről szóló tájékoz-
tatás 
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3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.( V.26.) KT. HATÁROZATA 
 

I. 
 
A képviselő-testülete megtárgyalta a közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatos döntések 
meghozataláról készített előterjesztést. .  
 
A Képviselő-testület a pályázat 87.485 eFt + áfa összegű költségvetésével egyetért. 
 
Határidő: 2017. június 09.  
Felelős: polgármester  
 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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II. 
 
A képviselő-testülete megtárgyalta a közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatos döntések 
meghozataláról készített előterjesztést. .  
 
A Képviselő-testület a Rózsavölgy utcára kivezető járda mellé a becsatolt tervezetek közül  
 
……………………………………………………. (kerítéstípus megnevezése)-t kívánja beépítettni 
a pályázatba. 
 
 
Határidő: 2017. június 09.  
Felelős: polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 




