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Közlekedésfejlesztési pályázat végrehajtásának előkészítése 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 Képviselő-testület előtt ismert, hogy a város Közlekedésfejlesztési pályázata pozitív elbírálás-
ban részesült. Az engedélyezési eljárásnál tart a pályázat végrehajtása.  
 
Szükségesnek és fontosnak tartanánk a Zöld város pályázathoz hasonlóan – köztisztviselő mű-
szaki ügyintéző hiányában – külső vállalkozás, vállalkozó megbízását a műszaki lebonyolításra. 
Tájékoztatom képviselő társaimat, hogy a Polgármesteri Hivatal állományában jelenleg nincs 
olyan személy, aki a koordinálási munkákat elvállalná. A feladat lényegesen több attól, hogy a 
munkaköri leírások „utolsó pontjában” foglaltak szerint kiadható legyen a feladat. 
 
Egy lehetőségnek tartom Majoros Sándor szakértővel meglévő szerződésének módosítását, de 
más javaslatot is szívesen fogadok. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2018. szeptember 12. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 

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

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

285/2017.(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. 
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Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közlekedésfejlesztési pályázat 
végrehajtásának előkészítéséről készített előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza: 
A pályázat végrehajtásának idejére a Képviselő-testület Majoros Sándor szakértőt kívánja fel-
kérni a pályázat műszaki feladatainak koordinálására.  
 
A vállalkozóval történő egyeztetésre a Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc pol-
gármestert a meglévő szerződés módosítás előkészítésére. 
 
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 

„B” változat 
 

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

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közlekedésfejlesztési pályázat 
végrehajtásának előkészítéséről készített előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza: 
A pályázat végrehajtásának idejére a Képviselő-testület árajánlatokat és szerződéstervezeteket 
kíván bekérni az alábbi vállalkozóktól, vállalkozásoktól: 
 
1.) 
2.) 
3.) 
 
 
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 


