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Előterjesztést készítette és előterjeszti  Jávorka János alpolgármester 

Orgona köz Csapadékvíz elvezetés módosított terv és a műszaki költségvetési tervezet elfogadása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. július 8‐i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Orgona köz és az Általános Iskola közötti területen lakó ingatlan tulajdonosok korábban kéréssel 
fordultak az önkormányzathoz, hogy az utóbbi években nagy mennyiségben leesett csapadékvíz be-
folyt a pincékbe, lépcsőházakba és jelentős kárt okoztak a tulajdonosoknak. Készült egy tervezet, 
amelyre voltak helyi kiegészítő javaslatok, ezeket a tervező figyelembe vette. Ezen javaslatok alapján 
készítette el Espár Zsolt okleveles infrastruktúra-építőmérnök a csapadékvíz elvezetési tervet a neve-
zett területre vonatkozóan. A tervező megküldte az önkormányzatnak a módosított tervet, a műszaki 
leírást, valamint az árazott és árazatlan költségvetési javaslatot. 
 
A tervezői költségbecslés összegéből eredően valószínű, hogy a kivitelezői munkát közbeszerzési eljá-
rás lefolytatásával tudja az önkormányzat megvalósítani. A tervezett költségbecslés összege: Br. 
37.369.750 Ft. 
 
Figyelembe véve, hogy az elkészült 2020. évi karbantartási feladattervben elfogadott, megvalósítandó 
feladatok is a közbeszerzés hatálya alá tartozik, javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás együtt kerüljön 
lebonyolításra. 
 
Javaslom, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatot Márkus Pál okleveles közbeszerzési szakértőtől a 
közbeszerzési feladat lebonyolítására. 
 
Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, az Orgona köz kivitelezési feladatok 
műszaki ellenőri feladataira, a Képviselő-testület kérjen árajánlatot Espár Zsolt okleveles infrastruktúra 
építőmérnöktől. 
 
A módosított terv, a műszaki leírás és a költségvetés tervezet mellékelve. 
 
Tisztelt Képviselő-testület kérem az előterjesztés véleményezését és elfogadását. 
 
Rétság, 2021. április 10-n 
                                                                                                          Jávorka János 
                                                                                                          alpolgármester  
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2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtás 

 
Az Orgona köz és az Általános Iskola közötti területen lakó ingatlant tulajdonosok, az utóbbi években 
leesett nagy mennyiségű csapadékvíz elvezetésére kértek megoldást az önkormányzattól. 
Espár Zsolt tervező a megbízás alapján elkészítette az Orgona köz területére vonatkozó csapadékvíz 
elvezetési tervet, a műszaki leírást, az árazott és árazatlan költségvetést. 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 
Az önkormányzat tervezői megbízást adott Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnök részére az 
Orgona köz területére vonatkozó csapadékvíz elvezetési terv és a hozzá tartozó műszaki leírás és ára-
zott és árazatlan költségvetés elkészítésére. 
 
, 

4.) Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( ………..) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Orgona köz csapadékvíz el-
vezetésére készült tervet és a beruházás tervezett költségvetését  
Elfogadja:Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnök Orgona közre készített módosított csapa-
dékvíz elvezetési tervét, a műszaki leírást, a becsült Br. 37.369.750 Ft összegű árazott és árazatlan 
költségvetést elfogadja,. 
 
Felkéri Márkus Pál okleveles közbeszerzési szakértőt, hogy adjon árajánlatot az Orgona köz csapa-
dékvíz elvezetés műszaki feladataira vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
 
Felkéri Espár Zsolt okleveles infrastruktúra építőmérnököt, hogy adjon árajánlatot az Orgona köz csa-
padékvíz elvezetés műszaki ellenőri feladat ellátására. 
 
Az Orgona köz csapadékvíz elvezetésére tervezett br. 37.369.750 Ft összeget, a 2021. évi költségve-
tés Általános tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2021.augusztus 15. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 

 
                                                                                                      Mezőfi Zoltán                                                   
                                                                                                         polgármester 
 

Záradék: 
A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.  

 
 

 
 
   Jámbor Lajos 
       jegyző 


