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Tárgy: 2018. évi karbantartási terv III.   

 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi karbantartási terv 
végrehajtásáról készített előterjesztést. 

 

A Képviselő-testület a tervezői költségvetés ismerében az alábbi döntést hozza: 

2018. évben az alábbi karbantartásokat kell elvégezni: 

 

- 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 kereszteződéseknél, a Zrínyi 
utca és a Rákóczi út kereszteződésénél, a Rákóczi úton a közlekedési lámpánál 

- Zrínyi utca – Piactér kereszteződésénél a magas járdaszegély kiváltása 
- Mező utcában az útpadkák rendezése 
- Rákóczi út 34. előtti járda sérült korlátelemeinek kijavítása, a korlát folytatása a beton árok 

mellett a járdát követve 
- Templom utca kátyúzása 
- kátyúzási munkák a város lakóutcáiban, 
- Petőfi és Radnóti utcákat összekötő a sportkombináton keresztül vezető út rendbetétele, 
- Kisparkolóban a Zrínyi utca és patak felől szegély építése 
- A Rákóczi út 1. szám előtti ingatlantól a Kölcsey utcáig járdaépítés (kivétel a Rákóczi út 1/C, 3 

és 5. hrsz, mert ott már kész saját kivitelezésben a járda) 
 

 

 

A 2018. évi karbantartási tervben szereplő további feladatok végrehajtását 2019. évben kell 
elvégezni. A végrehajtás érdekében egyeztetni kell 

- a Mező utca lakóival a járdaépítési tervekről, 
- a Takarék utca lakóival a vízelvezetés terveiről. 

 



 

A 2018. évre elvégzendőként kijelölt feladatok végrehajtására árajánlatot és szerződés-tervezetet 
kell kérni az alábbi vállalkozásoktól: 

1.) Váci Útépítő Kft. 2600 Vác, Rákóczi út 20.  vaciutepito@invitel.hu, ügyvezető: Szászné Pintér 
Erika 

2.) NÉ-PA Kft. 2635 Vámosmikola, Alkotmány u. 20. nepa2635@enternet.hu, ügyvezető: Papi Zoltán 

3.) SIIV7 Kft. 2633 Ipolytölgyes, Kossuth u. 3-4.  kanyesz2011@gmail.com, ügyvezető: Stefkó Imre 

 

A kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésére árajánlatot és szerződés-tervezetet kell kéni a 
KOVATERV Kft-től. 

 

Az árajánlatokat az árazatlan tervezői költségvetések és műleírás megküldésével kell bekérni.  

Az árajánlatokat zárt borítékba, 2018. október 08-án 14,00 óráig kell benyújtani. A beérkezett 
árajánlatokat a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság / Vis major munkacsoport bontja fel. 

 

 

Határidő:  

1.) Tulajdonosi hozzájárulásról tájékoztatásra: 2018. október 3. 
2.) Árajánlatok és szerződés-tervezetek bekérésére: 2018. október 2. 
3.) Mező és Takarék utcai lakossokkal történő egyeztetésre: 2018. december 31. 

 

 
 

 

                 Hegedűs Ferenc sk.                                                Dr. Varga Tibor sk. 
                        polgármester                                                                 jegyző 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
                  
                    Busainé Terman Viktória 
                          jegyzőkönyvvezető 
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Tárgy: 2018. évi karbantartási terv III. 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi karbantartási terv 
végrehajtásáról készített előterjesztést. 

 

A Fényadó Kft. korábban benyújtott kérelmét elbírálta és a Képviselő-testület a határozat mellékletét 
képező, a Kovaterv Kft. MV-18 műszaki vázlata szerinti parkolóépítéshez   tulajdonosi hozzájárulását 
adja.  

 

A munkákat a kérelmező saját költségén, a műszaki vázlat szerint építheti meg. 

 

 

Határidő értesítésre: 2018. október 15. 

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző 

 

 

 

 

 

                 Hegedűs Ferenc sk.                                                Dr. Varga Tibor sk. 
                        polgármester                                                                 jegyző 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
                  
                    Busainé Terman Viktória 
                          jegyzőkönyvvezető 
 



 

 


