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l. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 56/2020.(V11.14.) KT határozatban elfogadta a javasolt karbantartási feladato
kat.

A Képviselő-testület megbízta Espár Zsolt tervezőt az 56/2020.(VII.14.) Kt határozatban szereplő fel
adatok műszaki felmérésével és az árazott és árazatlan kőltségvetés elkészítésével..

A Képviselő-testület az 56/2020, (VII.14.) KT határozatban úgy döntőtt, hogy a szükséges karbantartási
feladatok végrehajtásáról, az állapotfelmérést követően, az elkészült árazott és árazatlan költségbecs
lés függvényében dönt.

Espár Zsolt tervező elkészítette a műszaki felmérést, az árazott és árazatlan kőltségvetést, amelyet
megküldőtt az Önkormányzat részére. Az elkészült anyag részletesen tartalmazza a felmérés eredmé
nyeit, a javasolt műszaki megoldásokat,·az árazott és árazatlan költségvetést.

A karbantartási feladatokra vonatkozó felmérés és a javasolt műszaki megoldások mellékelve az elő

terjesztéshez.

A műszaki felmérés az 56/2020.(VI1.14.) KT határozat szerint 16 célterületet tartalmaz, a tervező elké
szítette a Forgalmi rend Felülvizsgálatát is, amely + feladatként szerepel a költségvetésben.

Az 56/2020. (VI I. 14.) számú KT határozatban szereplő 16+1 célfeladat műszaki felmérése és költségve
tésének teljes összege Br. 320.271.140 Ft.

Ismerve az önkormányzat előtt álló folyamatban lévő, megtervezett és tervezés alatt álló feladatokat, a
bölcsőde pályázat jelenlegi helyzetét, Orgona köz csapadékvíz elvezetés tervezett feladatait, az általá
nos iskolás gyermekek részére étkezde kialakításának lehetőségét, a 32 hektáros terület további ren
dezésével ősszefüggő feladatokat, a betervezett 2020. évi karbantartási feladatokat, stb. Figyelembe
kell venni a COVID-19, vírushelyzetből várható, esetleges takarékossági, pénzügyi intézkedéseket, va
lamint azt, hogy az önkormányzatnak a jövőben is biztosítani kell a kötelező és szükséges alapfelada-
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tainak és intézményeinek a folyamatos működését, fenntartását, ezért megfelelő tartalékot kell képez
nie a 2021. évi költségvetésben.

Mindezek figyelembe vételével javaslom az 56/2020.(VI1.14.) KT határozatban elfogadott célfeladatok
ból a következő számmal jelzett:1.,2.,3.,4.,5.,6.,10., 11., 13.. feladatok elfogadását és megvalósítását.
Ezen feladatoknak a tervezet Br összege 185.324.250 Ft.

A Forgalmi Rend felülvizsgálatra tervezett Br. 2.032.000 Ft ősszeg javasiatra betervezésre került a
2021. évi költségvetésbe.

A fenti indokok alapján javaslom, az 56/2020.(VI1.14.) KT határozatban felsorolt 16 célfeladatból, a kö
vetkező: 7.,8., 9.,12.,14.,15.,16. számmal jelzett feladatok átütemezését, a 2021. évi karbantartási terv
be betervezni.

Ezen karbantartási feladatok kivitelezése a 2015. évi CXUI. törvény hatálya alá esik, a jegyző úr felvet
te a kapcsolatot Márkus Pál közbeszerzési szakértővel, aki megküldte javaslatát a .Csapadékvíz elve
zető rendszer, illetve a Karbantartási feladatok (9 tétel), részekre bontására vonatkozóan. A javaslat
mellékelve. Javasolja továbbá: »A beszerzési tárgyak között szereplő urnafal építése (becsült ér
ték nettó -3 millió Ft) álláspontom szerint nem egybeszámítandó a korábban felsorolt beszerzé
sekkel. Ebből adódóan közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés (min. 3 meghívott) keretében is
kiválasztható a nyertes, de természetesen ebben az esetben is van lehetőség az előzőekben vá
zolt közbeszerzés keretében történő kiválasztásra.«

Mivel mind az Orgona köz csapadékvíz elvezetési, mind pedig a Karbantartási feladatok műszaki fel
méré~ét, műszaki leírását, valamint a költségbecslési javaslatokat Espár Zsolt okleveles infrastruktúra
mérnökkel végeztettük, ezért a két feladat műszaki ellenőri feladat ellátására célszerű Espár Zsolt ter
vezőt felkérni. Ezért ajánlat lett kérve Espár Zsolt tervezőtől. A mérnök úr árajánlatát megküldte, az
mellékelve az előterjesztéshez, az ajánlat tartalmazza a karbantartási feladatok és az orgona köz csa
padékvíz elvezetési feladat műszaki ellenőri feladatait is

Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, bizottsági tagokat, hogyaCsapadékvíz elvezetési feladat és a
Karbantartási feladatok közbeszerzést illetően egymással összefüggenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, és a Pénzügyi bizottság tagjait, hogy az előterjesztést és a javas
latokat megtárgyalni szíveskedjen..
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2. Előzmények. különösen a témában hozott korábbi testületi döntések. azok végrehajtása

A Képviselő-testület az 56/2020.(VI1.14.) KT határozatban döntött a 2020. évi karbantartási feladatok
ról. Arról is határozott, hogy a szükséges karbantartási feladatok Végrehajtásáról, az állapotfelmérést
követően, az elkészített árazott és árazatlan költségbecslés függvényében dönt.

A Képviselő-testület Espár Zsolt tervezőt bízta meg a műszaki felméréssel, valamint az árazott és ára
zatlan költségvetés elkészítésével. A tervező elkészítette a felméréseket és megküldte javaslatát az
önkormányzatnak.



A Jámbor Lajos jegyző úr konzultált Márkus Pál kőzbeszerzési szakértővel, aki megküldte javaslatát a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozóan. A tájékoztató mellékelve.

2. Jogszabályi háttér

A Képviselő-testület 2021. évre készült és elfogadott költségvetési rendelete, amely biztosítja a pénz
ügyi forrásokat a feladat végrehajtására.

A Képviselő-testület 56/2020. (VI I. 14.) számú KT határozata, amelyben elfogadásra kerültek a beterve
zett karbantartási feladatok.

A közbeszerzési eljárásokra vonatkozó 2015. évi exul. törvény.

2. Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK
./2021.( ) HATÁROZATA

A képviselő-testület megtárgyalta a karbantartási terv által támogatott. A műszaki le
írásban bemutatott és költségeit karbantartási feladatokból az alábbi sorszámmal jel
zett kivitelezési munkákat:



1.1Rózsavölgy út javítása körforgalom kialakítása, szegélyezés
2.1Mező utca útpadka feltöltése, szegélyezés, csapadékvíz elvezető árok karbantartá
sa
3./Temető útszélesítés, aszfaltréteg, kerítés, csapadékvíz elvezetés
4.1Hunyadi sor csapadékvíz elvezetés
5.1Nyárfa utca parkoló bővítése, rézsű és megsüllyedt rész javítása
6.1A város teljes területén kátyúk felméréseket
10.lRákóczi út József Attila út kereszteződés javítása
11.1Bem utca karbantartása
13.1Napközi konyha udvarán parkolók kialakítása

és azokat elfogadja.
A kivitelezés megvalósításához szükséges feladatok elvégzésére felhatalmazza a
polgármester.

A fentebb felsorolt 2020. évi karbantartási feladatokra tervezett Sr. 185.324.250 Ft összeget a
2021. évi költségvetés Általános tartalék terhére a Képviselő testület biztosítja.

Márkus Pál közbeszerzési szakértő 1.900.000 Ft+ ÁFA ,összesen bruttó 2.413.000 Ft áraján
latát és a mellékelt megállapodást a Csapadékvíz elvezető rendszer, és a Karbantartási fel
adatok (9 tétel) kőzbeszerzési eljárás lefolytatására a Képviselő-testület elfogadja.

Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnök Sr. 1.500.000 Ft összegű ajánlatát, a Kar
bantartási feladatok ( 9 tétel), illetve az Orgona köz csapadékvíz műszaki ellenőri feladatok el
látására vonatkozóan a Képviselő-testület elfogadja.

A közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőri feladatokra elfogadott bruttó 3.913.000 Ft ösz
szeget a Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Mezőfi Zoltán sk.
Polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabály sértést tartalmaz, a Sem utca nem az Önkormányzat tulajdonú terület. A
vonatkozó jogszabályok nem engedik meg az idegen tulajdon' er."·leten történő, önkormányzati költ
ségvetésből finanszírozott beruházás végrehajtását.
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