
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő:  Hegedűs Ferenc polgármester 

Árajánlat elfogadása a ravatalozónál lévő lapburkolatok felújítására 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. április 27-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 köztemetőben lévő ravatalozó lépcsőjén a lapburkolatok javításra, felújításra szorulnak. Ár-
ajánlatot kértünk a Moves Kft-től a munkák elvégzésére. A vállalkozás 89.576 Ft + 24.186 Ft áfa 
összegért vállalja a munkát. Az árajánlat korrekt. 
 
A 2018. évi költségvetés szolgáltatásokra 100.000 Ft + áfa összeget tartalmaz. A lapburkolat 
javítását követően szabad előirányzat – esetleges további javításokra – már nem áll rendelke-
zésre, ezért javaslom a munka ellenértékét pótelőirányzattal biztosítani.  
 
  
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. április 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
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20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, 
megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képvi-
selő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köte-
les a vis major munkacsoporttal egyeztetni,” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IV.27.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a ravatalozónál lévő lapburkola-
tok felújítására érkezett árajánlat elfogadásáról  készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Movens Kft. 89.576 Ft + 24.186 Ft áfa, összesen 113.762 Ft-os árajánla-
tát elfogadja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a munka megrendelésére. 
 
A 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor a munkavégzés költségeinek átveze-
tésére javaslatot kell tenni.   
 
 
Határidő: 2018. május 11., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






