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ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE A POLGÁRMESTERI HIVATAL FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉS KIVITELI 
MUNKÁIRA 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. július 5-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 június 23-i testületi ülésen hagyta jóvá a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal fűtéskor-
szerűsítésére érkezett tervezői árajánlatot és szerződés-tervezetet. A napirend tárgyalása során 
két feladatot kaptunk: 
 

1.) Jelezni kellett a tervezőnek, hogy a tervek elkészítése sürgős. A kiviteli munkáknak is el 
kell készülnie a fűtési szezon előtt.  

2.) Abban a pillanatban, ahogy megérkeznek a tervek, az árajánlatok kérése miatt azonnal 
rendkívüli testületi ülést kell összehívni.  

 
A tervek a mai napon megérkeztek. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a kiviteli munkák elvég-
zésére ajánlatkérésekre, szerződés-tervezetek bekérésére hatalmazzon fel. Javaslom, hogy az 
árajánlatok elbírálása során az árajánlat és a munka elvégzésének vállalt határideje élvezzen 
prioritást.  
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. július 03.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
2017. évi karbantartási tervben megfogalmazott feladat: Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsí-
tése 

 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VII.05.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal Fűtés-
korszerűsítés kiviteli munkáira árajánlat bekéréséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a kiviteli munkák elvégzésére árajánlatot kér 
- 
- 
- 
vállalkozásoktól. Az árajánlatot a tervek mellékletében lévő árazatlan költségvetés kitöltésével 
kell megküldeni. 
Az árajánlatokkal egyidejűleg a Képviselő-testület szerződés-tervezetet is kér. A dokumentációk 
beérkezésének határideje 2017. július …….. 
 
 
 
 
Határidő: dokumentációk bekérésére 2017. július 06.,  
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


