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Árajánlat elfogadása, tervezői szerződés jóváhagyása (2018. évi karbantartási terv) 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. május 25-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! 
 
Az április havi ülésen elfogadásra került a város 2018. évi karbantartási terve. A munkarészek 
kidolgozására, árazatlan és árazott költségvetés elkészítésére árajánlatot kellett kérti a KOVA-
TERV Kft-től. 
 
Az árajánlat és a szerződés-tervezet megérkezett, melyet az előterjesztéshez mellékelek. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. május 14. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                   alpolgármester 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
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 
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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 város karbantartási tervének 
végrehajtásához bekért árajánlat elfogadásáról és tervezői szerződés jóváhagyásáról készített 
előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a KOVATERV Kft. 1.400.000 Ft +áfa összegű árajánlatot elfogadja. A hatá-
rozat mellékletét képező tervezői szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc pol-
gármestert a szerződés aláírására.  
 
A tervezői költségét a Képviselő-testület a 2018. évi tartalék terhére biztosítja. A 
többletelőirányzat átvezetésére a 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor javas-
latot kell tenni. 
 
Határidő: 2018. június 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Rétság Város Önkormányzata 
Hegedűs Ferenc polgármester 

ÁRAJÁNLAT 
Rétságon 2018. évben tervezett felújítási munkák mérnöki, tervezői előkészítő feladatainak 
elvégzésére. 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Köszönettel vettük árajánlat tételre vonatkozó felkérését, melyre az alábbi ajánlatot tesszük a 
tervzéssel érintett feladatokra: 

• A Nyárfa u. 5-8. szám előtti ingatlanon lépcsők karbantartása, lépcsőfeljárók építése, 
szemétkonténerek elhelyezését biztosító területek kialakítása. 

• Járdavégek akadálymentesítése a Kossuth utca és a Rákóczi út kereszteződésénél, a Zrinyi 
utca és Rákóczi út kereszteződésénél, a Rákóczi úton a közlekedési lámpánál. 

• Zrínyi utca – Piactér kereszteződésénél a magas járdaszegély kiváltása. 

• Mező utcában járdaépítés, felújítás. 

• Takarék utca mindkét oldalán vízelvezetés biztosítása, felújítása. 

• Sportkombinátban futópálya felújítása,  

• Rákóczi út 32. számú épület csatornájának javítása, homlokzatának javítása.  

• Templom utcai volt fizikoterápia épületén külső-belső javítási munkák, vakolatpótlások. 

• a Petőfi utcai járda felújítása.  

• Orgona közben parkolók kialakítása. 

• Szükséges kátyúzások a város teljes úthálózatán. 

• A Petőfi és a Radnóti utcákat összekötő, a sportkombináton keresztül vezető út rendbetétele. 

• Mező utcában az útpadkák rendezése. 

• Rákóczi út 34. előtti járdánál a sérült korlátelemek kijavítása, a Rákóczi út 34-től a korlát 
folytatása addig, ameddig a beton árok közvetlen a járda mellett van. 

• Rákóczi út 34. szám alatt lévő Család- és Gyermekjóléti Központhoz a Petőfi utcai parkolóból 
vezető járda felújítása. 

• Takarék út és a Mikszáth utca közötti járda javítása. 
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• Fény Adó Kft-nél parkoló kialakítása a tulajdonossal közösen.  

• Kisparkolóban a Zrínyi utca és a patak felöli oldalon kiemelt szegélykő építése. 

 

A Rétságon 2018. évben tervezett felújítási munkák (nem engedély köteles tevékenységek) mérnöki 
előkészítő feladatainak elvégzését (tervvázlat, műszaki leírás és költségvetés készítés a 
tárgykörben)  
1.400.000,- Ft + ÁFA(27%), azaz egymilliónégyszáz ezer Ft + ÁFA(27%) tervezési díj ellenében 
vállaljuk. 
 
Vállalási határidők: szerződéskötéstől számított 60 nap a szükséges részteljesítésekkel.  
 

Az Önkormányzati szükséglakás felújításának tervezésére (költségvetés, költségbecslés készítése) 
irodánk a múlt évben kapott már megbízást, az egyéb feladataink lezárásával együtt erről szakmai 
beszámolót 2018. május végéig nyújtunk be, mely tartalmazza a felújításra vonatkozó műszaki 
feladatokat, ezért ez a tétel nem szerepel az árajánlatban. 

 
 
 
 
Bízva ajánlatunk sikeres elbírálásában, üdvözlettel: 
 
 
 
                
                Kovács Miklós     
                               okl. építészmérnök, ügyvezető  
           
Héhalom, 2018. május 14. 


