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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2019. május 30-i testületi ülésen döntött a Képviselő-testület arról, hogy a jelenleg is a városban 
dolgozó Váci Útépítő Kft-től kell árajánlatokat kérni: 
- a Mikszáth utca 8. szám előtti ingatlan vízelvezető árok javítására, 
- a Takarék utcán lévő útbeszakadás javítására, 
- az Ady Endre utca és Széchenyi utca kereszteződésében, valamint a Börzsönyi utcában lévő 
kátyúk javítására. 
 
A következő árajánlat érkezett: 
 

- Mikszáth u 8. szám előtti burkolt árok javítása   bruttó   257.251 Ft 
- Takarék utcai útbeszakadás javítása   bruttó   185.496 Ft 
- Áteresz építése Ady és Széchenyi utcák kereszteződésében 

bruttó 1.333.749 Ft 
- Börzsönyi utca kátyúzása     bruttó   111.100 Ft 
- Nyárfa utca 2-es lépcsőháznál járda kiegészítése 
- Nyárfa utca 3-as lépcsőháznál járda kiegészítése 
- Mikszáth és Nyárfa utcák között lépcsős járda építése  bruttó 906.580 Ft 
- Mikszáth utcai kukatárolók építése 

Összesen:       bruttó 2.794.177 Ft 
 
 
Az árajánlat mellé 2019. augusztus 13-án szerződés-tervezet is érkezett. A tervezet tartalmazza 
valamennyi munka elvégzését, azonban a munkaterület átadásának napját 2018. augusztus 14-
i határnappal jelöli meg. A munkaterület átadása a papír alapon megküldött vállalkozási szerző-
désben javítandó. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. augusztus 21. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. május 30. napján megtartott képviselő-testületi üléséről 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

116/2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Tárgy: Mikszáth u. 8. szám alatti lakó és a Takarék utcai lakók kérelme 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mikszáth utca 8. szám előtti 
ingatlan vízelvezető árok javításáról és a Takarék utcán lévő útbeszakadás javításának kezde-
ményezéséről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a munkák elvégzését indokoltnak tartja. A Képviselő-testület az Ady Endre 
utca és Széchenyi utca kereszteződésében, valamint a Börzsönyi utcában lévő kátyúk javítását 
is indokoltnak tartja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a két elvégzendő 
munkára a Váci Útépítő Kft-től árajánlatot és szerződéstervezetet kérjen. 
 
 
 
Határidő: 2019. június 08. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
 
 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 
(II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően le-
het aláírni és felmondani.” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(VIII.30.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az útjavítási munkákra érkezett 
árajánlat elbírálásáról, szerződés-tervezet elfogadásáról készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület a Váci Útépítő Kft. 2.200.139 Ft + 594.038 Ft áfa (összesen 2.794.177 Ft) 
összegű árajánlatát elfogadja. A határozat mellékletét képező szerződés-tervezetet elfogadja 
azzal az eltéréssel, hogy a munkaterület átadásának dátumát a valós időpontra kell módosítani. 
 
A javítási munkák fedezetét a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A pótelőirány-
zat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. 
 
Határidő: 2019. szeptember 10., majd szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 
















