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 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2014-2015. években sokat foglalkoztunk a volt orvosi rendelő előtti sebességmérő lámpa javí-
tásával és integrálásával a közlekedési lámpába. 
 
Akkor találtunk egy vállalkozást, aki elvégezte a javítást és az integrálást. Az integrálás egy 
napig működött, a gyorshajtókat eddig állította meg a közlekedési lámpa. Ezt követően keres-
tem a vállalkozást, telefonhívásaimra, e-mailjaimra nem válaszolt. Végül ügyvédi felszólítást 
küldtünk a garanciális munka elvégzésére. A vállalkozás ma már – információim szerint – nem 
létezik. Ebben az időszakban több kérdést kaptam az ügy állásával kapcsolatban. A felszólítá-
sok miatt az idő elhúzódott, majd az új információ birtokában – megszűnt a vállalkozás – keres-
tem másik vállalkozást, aki elvégezné a munkát.  
 
Árajánlatot kértem a SWARCO TRAFFIC Hungária Kft-től. A munkát 429.100 Ft+áfa összegért 
vállalná (bruttó 544.957 Ft). Az összeg körülbelül megegyezik a 2015. évben kifizetett összeg-
gel. A város biztonsága érdekében a beszerelést fontosnak tartom. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. január 15. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sebességmérő közlekedési 
lámpába történő integrálásának lehetőségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a város biztonságos közlekedésének érdekében a SWARCO TRAFFIC 
Hungária Kft 429.100 Ft+áfa (bruttó 544.957 Ft) összegű árajánlatát elfogadja. A munkák el-
végzésére szerződést kell kötni, melyben rögzíteni szükséges a garanciális feltételeket is. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert szerződéstervezet bekérésé-
re. 
 
Határidő: 2019. február 08. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 




