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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

A 2021. évi karbantartási terv módosítása 

ELŐTERJESZTÉS 
 

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! 
 
 
A Képviselő-testület 2021. július 8-i ülésén fogadta el a 2021.évi karbantartási tervben szereplő felada-
tokat. 
 
Az elfogadott karbantartási tervben szerepelt a „Nyárfa utca-parkoló bővítése, rézsű és megsüllyedt 
rész kijavítása” feladat. A Nyárfa utcai parkoló bővítési és útjavítási feladat, tervezett bruttó költsége 
7.757.500 Ft összeg volt. Ebből a szilárd burkolatú parkoló becsült költsége bruttó 4.757.500 Ft. Az 
útfelújítás becsült bruttó költsége pedig 3.000.000 Ft. 
 
Márkus Pál közbeszerzési eljárással megbízott szakértő két héttel ezelőtt jelezte, hogy a Nyárfa utcai 
parkoló bővítéssel kapcsolatos feladat, építési engedély köteles. Ez alapján Márkus Pál jelzését köve-
tően benyújtásra került az önkormányzat részéről az építési engedély kérelem a Nógrád Megyei Kor-
mányhivatal Közlekedési, Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához. 
A kérelemhez mellékelve lettek a Nyárfa utcai parkoló felméréséhez készült ügyiratok. 
 
Az önkormányzat építési engedély kérelmét a Nógrád Megyei Kormányhivatal visszautasította. A vég-
zés mellékelve. 
 
A végzés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Az indoklás tartalmazza, hogy „ A hiányzó dokumentumok 
rövid határidőn belüli pótlását nem látom biztosítottnak. Fentiek alapján a visszautasítás mellett döntöt-
tem.” 
 
Telefonon egyeztettem a tervezővel Espár Zsolt infrastruktúra tervező mérnökkel, aki megerősítette, 
hogy rövid időn belül nem biztosított a különböző szolgáltatóktól a ”hozzá járulási nyilatkozat” beszer-
zése. Az volt a javaslata, hogy a Nyárfa utcai parkoló szilárd burkolatú megvalósítását a Képviselő-
testület vegye ki a közbeszerzési feladatokból. Espár Zsolt vállalta, hogy a Nyárfa utca felújítására vo-
natkozó módosításokat elvégzi, azt megküldi az önkormányzatnak, illetve a közbeszerzési eljárást bo-
nyolító Márkus Pál részére is. 
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Figyelembe véve az indokokat, javaslom a Képviselő-testület részére, hogy az elfogadott tervből a 
Nyárfa utcai parkoló szilárd burkolattal tervezett bővítési feladatot vegye ki és csak az útfelújítási fela-
dat maradjon a tervben. 
                                          
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
Rétság 2021. augusztus 06-n 
  
                                                                                                                        Jávorka János sk. 
                                                                                                                           alpolgármester 
 
             

        
2.)  Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása  

A Képviselő‐testület a 2021, július 8‐i ülésén tárgyalta és fogadta el a 2021. évi karbantartási feladato‐
kat. 

 
3.)  Jogszabályi háttér 

 
 
Mivel a közterületen készülő, szilárd burkolattal ellátott parkolók építése építési engedély köteles, ezért 
benyújtásra került az önkormányzat részéről az építési engedély kérelem, de azt a Nógrád Megyei 
Kormányhivatal visszautasította. Fellebbezésnek helye nincs. 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉNEK 
./2021.( KT. HATÁROZATA 

 
A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 2021. évi karbantartási feladatokból a Nyárfa utcai parkoló szi-
lárd burkolattal történő megvalósítása kerüljön kivételre. 
 
A Képviselő-testület egyetért és elfogadja a Nyárfa utca megsüllyedt rézsű és útszakasz javítására vo-
natkozó bruttó: 3.000.000 Ft. összegű módosított költségbecslést. 
 
Az elfogadott módosításról értesíteni kell Márkus Pál közbeszerzési szakértőt. 
 
  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
                                                                                       Mezőfi Zoltán 
                                                                                       Polgármester 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                  jegyző 
 


















