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Előterjesztést készítette: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök, Girasek Károly, Jávorka János és  
                                                 Majnik László tanácsnok                                                          
                                                                                      Előterjesztő: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök  

                  2014. ÉVI KÖZTERÜLETI FELÚJÍTÁSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV  
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2014. február 12-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! 
 
 
Jelen előterjesztés a Rétság város közterületein 2014-ben megvalósítandó legfontosabb útkar-
bantartási, padkarendezési és a buszfordulót érintő felújítási és karbantartási feladatait tartal-
mazza.  A munkák elvégzésének előzetesen becsült összköltsége bruttó 123.000.000 Ft, így 
közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges a kivitelező kiválasztásához.  
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjék.      
 
Rétság, 2014. február 09. 
                                                                                                   Dr. Szájbely Ernő 
                                                                                                         PVB elnök 
 
 
 
 

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

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
 

191/2013. (VIII.08.) KT. HATÁROZATA 
 
 

Tárgy:  2013. évi karbantartási terv 
 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejlesztési, karbantartási, köz-
tisztasági és városesztétikai feladatok végrehatására vonatkozó 2013.évi feladat-
tervet  - a 175/2013.( VI.28.) KT. határozattal meghatározott  feladatokkal együtt- a 
határozat melléklete szerint  elfogadja. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező – előzetesen bekért – Deákvár’92 
Szolgáltató és Kereskedem Kft-nek a város közterületeinek karbantartásáról szóló árajánla-
tát és vállalkozási szerződés-tervezetét elfogadja.  
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Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert az Orgona köz és a 2. számú főút közötti járda 
és burkolt ároképítési munkáira (Tervezett költség: 1.553.500 Ft), a Szőlő utcai burkolt árok 
készítésére (Tervezett költség: 1.570.000 Ft), a  Nyárfa utcai betonjárda építésére (Terve-
zett költség: 45.500 Ft), a  padkanyesés a Petőfi út és Jókai utca torkolatában feladatra 
(Tervezett költség: 8.000 Ft) vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási 
szerződés aláírására.  
 
A Képviselő-testület a karbantartási feladatokra kimutatott többletelőirányzatot az alábbiak 
szerint biztosítja:  
 
- város költségvetésében  

laktanyában garázsokhoz áram kiépítésre, maximum 100.000 Ft 
Ady Endre utcai játszótéren labdafogó hálók kiépítésére maximum 350.000 Ft 

 
A karbantartási tervben szereplő munkák közül kiemelt feladatként kezelendő a  

- laktanyában garázsokhoz áram kiépítése 
- Ady Endre utcai játszótéren labdafogó hálók kiépítése  
- temetőben szeméttároló aljzat kialakítása betonlapból 

 
 

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben a 2013. évi karbantartási munkák 
igényére, rangsorára, várható költségére külön felmérést  kell készíteni.  
 
A Képviselő-testület a 2014. évi karbantartási tervet a 2013. november havi képviselő-
testületi ülésen előzetesen tárgyalni kívánja. Utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert és Salgai 
György városgondnokot az előkészítő munka határidőben történő elvégzésére. 
 
A fedezettel nem rendelkező feladatokat a polgármesternek, az intézményvezetőknek el-
sődleges saját hatáskörben elvégzett előirányzat átcsoportosításból kell megoldani.  
 
A Karbantartási terv végrehajtásához biztosított pótelőirányzatokat a 2013. évi költségvetés 
soron következő módosításakor át kell vezetni.  
 
Határidő: munkavégzésekre, 2014. évi karbantartási terv elkészítésére szöveg szerint, 

            pótelőirányzat átvezetésére a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása 
          szerződések aláírására 2013. augusztus 15. 

                 Művelődési Központ és Könyvtár felméréseire 2013. augusztus 31. 
      Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester és Salgai György városgondnok 
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2014. (II.12.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság város közterületein 
2014-ben elvégzendő legfontosabb útkarbantartási, padkarendezési és a buszfordulót érintő 
felújítási és karbantartási tervről szóló előterjesztést. A Képviselő-testület a felújítási és karban-
tartási tervet a határozat mellékletét képező feladatokkal jóváhagyja. Az elvégzendő feladatok  
előzetesen  becsült bruttó 123.000.000 Ft-os költségét a 2014. évi költségvetésben a 2013. évi 
pénzmaradvány terhére biztosítja.  
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Az elfogadott határozatot meg kell küldeni a Márkus és Társai Kft. részére (3100 Salgótarján, 
Május 1. út 73.), hogy ennek alapján tegye meg a kivitelezési munkák elvégzéséhez nélkülöz-
hetetlen közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges lépéseket. 
Az elfogadott határozatot ugyancsak meg  kell küldeni a KOVATERV Kft. részére (3041 Héha-
lom, Petőfi S. u. 11.), hogy a korábban megkötött Tervezési szerződés alapján készítse el az 
előterjesztésben felsorolt felújítási és karbantartási munkák árazatlan költségvetési kiírását. 
 
 
Határidő: - határozat megküldésére a Márkus és Társai Kft., illetve a KOVATERV Kft. részére    
                  2014. február 13. 

- költségvetéssel kapcsolatban szöveg szerint 
 

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök  

BUSZVÁRÓ KONTÉNER VÁSÁRLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2014. február 12-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! 
 
Mindnyájunk előtt ismert, hogy a buszforduló területén meg kell oldanunk az utasok kulturált 
várakozásának feltételeit. Ebből a célból tájékozódás történt lehetséges megoldások irányában. 
 
Az IrodaKonténer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint a Metalbox s.r.l. magyarországi képvi-
selete megküldte árajánlatát buszváró konténer legyártására, illetve szállítására és telepítésére.  
 
Az előtetővel ellátott buszváró megfelelő világítótestekkel rendelkezik, télen fűthető, nyáron klí-
maberendezés biztosítja a kellemes hőmérsékletet. A buszváróban kapna egy helyiséget a 
Nógrád Volán is, külön bejárattal. Az elektromos rendszer vezérlése ebből az irodából történne. 
A mellékelt árajánlathoz képest a külső és a belső belmagasságot 10 cm-el kellene megnövelni, 
így a külső magasság 2,70 m, a belső magasság pedig 2,50 m lenne, ezzel a klímaberendezés 
elhelyezése optimálisabb lehetne. Az árajánlatban szereplő 10.680 euró összege, az irodai kül-
ső ajtó beépítése és a buszváró magasságának 10 cm-es megnövelése miatt 500 euróval nö-
vekedne. A buszváró elektromos bekötését a közösségi térnél lévő kapcsolószekrényből, föld-
kábel segítségével lehetne megoldani. 
 
Döntést igényel még, hogy az ablakokra és ajtókra kérünk-e vagyonvédelmi acélrácsozatot, ha 
igen, ez kb. 425.000 Ft pluszköltséget jelentene. 
 
A buszváró várható teljes költsége 5.000.000 Ft lenne. 
 
Mivel a gyártás és leszállítás átfutási ideje várhatóan 12-14 munkahét, ezért javaslom a buszvá-
ró mielőbbi megrendelését. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíves-
kedjék.      
 
 
 
Rétság, 2014. február 08. 
                                                                                                  
 
                                                                                                   Dr. Szájbely Ernő 
                                                                                                           PVB elnök 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-

hajtása:  
 

- Norda pályázati anyag átdolgozására vonatkozó levele, mely szerint az utasforgal-
mi épület nem építhető meg pályázati forrásból 

- Norda értesítése arról, hogy a Nógrád Volán által benyújtott pályázatot befogadták, 
de a forrást zárolták.  
 

3. Jogszabályi háttér:  
---- 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2014. (II.12.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztéshez mellékelt 
IrodaKonténer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. árajánlatát buszváró konténer gyártására, szál-
lítására és telepítésére, és azt az alábbi módosításokkal elfogadja: 
- a buszváró külső magassága 2,70 m, belső magassága 2,50 m legyen; 
- a buszváróban kerüljön kialakításra egy 1,70 x 4,52 m méretű irodahelyiség, külön külső aj-

tóval; 
- az elektromos rendszer vezérlése az irodahelyiségből történjék; 
- az ajtókra és ablakokra vagyonvédelmi acélrácsok legyenek szerelve. 
 
 
A Képviselő-testület a buszváró megvásárlásához szükséges 5.000.000 Ft fedezetet a 2014. 
évi költségvetésben a 2013. évi pénzmaradvány terhére biztosítja, egyúttal elfogadja a mellékelt 
árajánlatban foglalt fizetési módot.  
 
Határidő:  megrendelésre 2014. február 13.  
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 










