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ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA ÉS TERVEZÉSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA FŰTÉSKORSZE-
RŰSÍTÉS TERVEZÉSI MUNKÁIRA 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. június 23.-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! 
 
A Képviselő-testület a 2017. évi karbantartási tervében úgy döntött, hogy a Polgármesteri Hivatal 
épületében a fűtésrendszert korszerűsíti. Az előzetes felmérések elkészültek. A megkeresett két 
tervező közül a PIPELINE Kft. vállalja a tervezési munkák elvégzését. A vállalkozás kiválasztása 
azért is szerencsés lenne, mivel az épületszárny kormányhivatali fenntartásban lévő másik részé-
ben is ők tervezték a folyamatban lévő fűtéskorszerűsítést. 
 
A PIPELINE Kft. nettó 850.000 Ft-ért (bruttó 1.079.500 Ft) vállalná a munkák elvégzését.  
 
A tervezési és a kivitelezési munkákat mielőbb célszerű lenne megkezdeni, hogy a fűtési szezonra 
a rendszer már üzemképes állapotú legyen.   
 
Az árajánlat elfogadását követően a tervezés fedezetét a 2017. évi költségvetésben indokolt a tar-
talék terhére biztosítani.  
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a diákmunkát enge-
délyezni szíveskedjen. 
 
Rétság, 2017. június 13. 
 
        Hegedűs Ferenc 
             polgármester 
 

2. Előzmények, különösen a témában a javasolt hozott korábbi testületi döntések, azok 
végrehajtása  

2017. évi karbantartási tervben megfogalmazott feladatok 



Árajánlat elfogadása és tervezői szerződés jóváhagyása fűtéskorszerűsítés tervezési munkáira   
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3. Jogszabályi háttér:  

22.§ (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények 
h)    az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jó-
váhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírá-
sa előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,   

 

4. Határozati javaslat 

„A” 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(VI.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Polgármesteri Hivatal épüle-
tében tervezett fűtéskorszerűsítés tervezési munkáira érkezett árajánlat elfogadásáról és 
tervezési szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a PIPELINE Épületgépész Tervező Kft. 850.000 Ft + áfa (összesen 
1.079.500 Ft)  árajánlatát elfogadja. A határozat mellékletét képező Tervezési szerződést 
jóváhagyja. 
Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására.  
 
A tervezési munka 850.000 Ft + 2259.500 Ft áfa fedezetét a 2017. évi költségvetés tartalé-
ka terhére biztosítja. Az előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosí-
tásakor javaslatot kell tenni.  
 
Határidő: 2017. június 30., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
„B” 

 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2017.(VI.23.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Polgármesteri Hivatal épüle-
tében tervezett fűtéskorszerűsítés tervezési munkáira érkezett árajánlat elfogadásáról és 
tervezési szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a tervezési munkák elvégzésére további árajánlatokat kér. 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 
                                         dr. Varga Tibor 
                                                jegyző 






