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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2017. december 15-én tárgyalta első alkalommal a Képviselő-testület a Zöld város pályázat 
előkészítéséről készített előterjesztést. Akkor jeleztük, hogy a műszaki lebonyolításra a Polgár-
mesteri Hivatalban nincs megfelelő végzettségű dolgozó. Az ülésen az a döntés született, hogy 
árajánlatot kell kérni Majoros Sándortól. Majoros úr volt a városközpontrehabilitációs pályázat 
műszaki ellenőre. Munkájával minden közreműködő (megrendelő, tervező) maximálisan elége-
dett volt. Majoros Sándortól az alábbi válasz érkezett:  

…egyéni vállalkozóként, megbízási díjjal tudnék együtt működni. 
A megbízási díjam nettó 10 600 000 Ft lenne, a teljes megvalósítás idejére. 
Ez  heti egy alkalommal történő munkavégzést jelentene. 
A számlázás negyedévenként történne időarányosan. 
Amennyiben ettől több alkalomra van szükség, azt nem tudom vállalni…. 

 
A pályázatra megkötött Támogatási szerződés szerint a projekt megvalósulása: 
 

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése 
3.1. A Projekt kezdete 
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017 év 11 hó 01 nap. 
3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete 
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. 
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni. 
3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése 
3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020 év 05 hó 31 nap. 
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek szá-
molhatók el. Az 
ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. 
3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020 év 08 hó 29 nap. 

 
Közel három éves pályázatról van szó. A vállalási ár a teljes megvalósulási időszakot tartalmaz-
za. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2018. február 13. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(XII.15.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város pályázat végrehaj-
tásának előkészítéséről készített előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza: 

1.) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében tárgyalásokat kell folytatni a Piac udvarban 
lévő 2 magántulajdonossal.  

2.) A pályázat részleteit 2018. január 31-ig ki kell dolgozni. 
3.) A pályázat végrehajtásának idejére a Képviselő-testület Majoros Sándor szakértőt 

kívánja felkérni a pályázat műszaki feladatainak koordinálására.  
4.) A kincstári bankszámla nyitást a Képviselő-testület tudomásul veszi.  

 
 
Határidő: szöveg szerint, illetve 2018. január 05. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város pályázat műszaki 
lebonyolítására kért árajánlat elfogadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Majoros Sándor egyéni vállalkozó 10.600.000 Ft-os árajánlatát, mely a 
projekt teljes megvalósulási időszakára szól, elfogadja. A munkák elvégzésére szerződés-
tervezetet kell kérni.  
 
A vállalkozói díjat a 2018-2020. évi költségvetésekben a megvalósulás üteme szerint biztosítani 
kell. 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
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„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város pályázat műszaki 
lebonyolítására kért árajánlat elfogadásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Majoros Sándor egyéni vállalkozó 10.600.000 Ft-os árajánlatát nem fogad-
ja el.   
 
A Képviselő-testület további árajánlatokat kér az alábbi szakértőktől: 
 
1.) 
2.) 
3.) 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 


