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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Több alkalommal jelezte a Képviselő-testület, hogy a közterületekre a jelenleg meglévőkön felül 
további padok beszerzése szükséges. Az elvárás az volt, hogy a megvásárolandó padok legye-
nek összhangban a jelenleg meglévőkkel.  
 
Városgondnok úr felmérése alapján 28 db padra van szükség. A Mindszenty szoborcsoporthoz 
más forrásból kerülne pad, tehát az összeírt mennyiségből 3 pad jelenleg figyelmen kívül hagy-
ható. Árajánlatot jelenleg 22 db padra kértünk.  A bekért árajánlat alapján a trópusi fából készü-
lő padok ára 87.000 Ft + áfa, bruttó 110.490 Ft.  
Az árajánlat alapján a következő fedezet válik szükségessé: 
 

- 22 db pad x 110.490 Ft = 2.430.780 Ft 
- szállítási költség                  150.000 Ft 

Összesen:           2.580.780 Ft 
 
Az árajánlat tartalmaz hulladékgyűjtő költségeket is, melyek számára jelenleg még információ-
val nem rendelkezünk, illetve testületi döntést kérünk. A hulladékgyűjtő ára 129.540 Ft/db. 
 
Beszerzési szabályzatunk a következőképp tartalmazza a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, 
de az 1 millió forintot meghaladó szerzések szabályait: 
 
 
„1. A beszerzési eljárás 
A beszerzési eljárás megkezdése előtt a közbeszerzési értékhatárokat és a becsült ér-
ték számítására vonatkozó Kbt.-ben meghatározott rendelkezéseket kell figyelembe 
venni. Amennyiben várhatóan a beszerzés értékhatára eléri a nettó egymillió forintot, de 
nemzeti értékhatárok alatt van, abban az esetben a Beszerzési szabályzatban megha-
tározottak szerint kell eljárni, ennek végrehajtásáért a polgármester, illetve az intéz-
ményvezető a felelős.  
A beszerzési eljárást legalább három ajánlattevőtől történő, írásban foglalt árajánlat be-
kérésével kell megkezdeni. …. 

…A beszerzés tárgyával összefüggő ajánlatkérést a Képviselő-testület döntésének 
megfelelő feltételekkel kell megtenni. 
Nem szükséges írásban három ajánlattevőtől árajánlatot kérni amennyiben: 
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− a beszerzés egyedi értékhatára nem éri el a 1.000.000 Ft-ot, 
− vis major helyzetben, 
− a beszerzés korábbi beszerzéshez kapcsolódik, vagy a vállal-

kozó hiányszakmában dolgozik, stb. 
 
Amennyiben a Képviselő-testület ragaszkodik az egységes padokhoz, a korábbi beszerzést 
szükséges kibővíteni. 
 
Létezik egy másik, lényegesen olcsóbb megoldás is. Mivel a város más-más részin lennének 
elhelyezve az új padok, nem lenne városkép rontó más típus beszerzése. Az előterjesztéshez 
csatol padok beszerzése ára 25-35.000 Ft között lenne. Ebben az esetben a 22 db pad beszer-
zési ára maximum 770.000 Ft. Amennyiben a Képviselő-testület az olcsóbb megoldás mellett 
dönt, árajánlatot kérünk a szállítótól.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. június 18. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

 

3. Jogszabályi háttér: 1. részben bemutatva 

 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterületekre tervezett padok 
beszerzéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a korábbi beszerzéseket kívánja kiegészíteni és a trópusi fából készült pa-
dok megrendelése mellett dönt. 
 
A beszállítást végző vállalkozástól szerződés-tervezetet kell kérni. 
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Határidő: 2018. július 11. 
Felelős: Salgai György városgondnok  
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(VI.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közterületekre tervezett padok 
beszerzéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletén lévő padok megrendelése mellett dönt. A szállítótól 
árajánlatot és szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
 
Határidő: 2018. július 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 





Megnevezés Menny. egység Mennyiség Költség Összesen

45x95 mm gyalult léc pad 1 7800 7 800 Ft

zártszelvény (40x40) pad 1 5900 5 900 Ft

laposvas pad 1 1900 1 900 Ft

festék pad 1 1950 1 950 Ft

csavar pad 1 840 840 Ft

hegesztő anyag pad 1 1500 1 500 Ft

munkadíj pad 1 11000 11 000 Ft

30 890 Ft

2645 Nagyoroszi, Kertész u. 36. 2/3.

Uskert Péter e.v.

Banksz. szám: 11741031-24160593-00000000

Mindösszesen:

Nagyoroszi község utcáin elhelyezendő padok elkészítésére az alábbi árajánlatot nyújtom be:

Tisztelt Polgármester Úr!

Telefon: 06-70/313-49-26


