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ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP 

 
E-szám: 13/2019. 
 
Tárgy: Döntés a Nagyszénás utcai szennyvízvezeték rekonstrukciós munkáihoz 
szükséges összeg biztosításáról 
 
Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester 
Előadó neve: Fülöpp Miklós osztályvezető 
 
Az előterjesztés aláírás előtti előzetes ellenőrzése 
 
 
Vezetői ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

előadó osztályvezetője 
 
Pénzügyi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 

pénzügyi osztályvezető 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
- az előterjesztés tartalmilag és formailag megfelelő - nem megfelelő  
 
 
 
Nagykovácsi, 2019. február 8. 
 

jegyző 
 
Az előterjesztés kiküldhető – nem küldhető ki. 
 
 
 
Nagykovácsi, 2018. február 8. 
 
 

polgármester 
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Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata vis maior támogatásban részesült Ebr 42 
345 313 azonosítószámon, amelynek tárgya többek között a Nagyszénás utca 
útburkolatának helyreállítása. A pályázat elszámolásának módosított határideje 2019. 
június 29. 

A csatornarekonstrukciónak az útfelújítást megelőzően kell megtörténnie. 

A csatornarekonstrukciós munkákat az ismert körülmények miatt a DMRV Zrt. a mai 
napig nem végezte el. A tavalyi év során kapacitáshiány miatt nem találtunk reális áron 
kivitelezőt. 

Ahhoz, hogy a pályázat végső, módosított elszámolási határidejét Önkormányzatunk 
be tudja tartani, a vis maior kivitelezési munkáit tavasszal meg kell kezdeni, ami előtt 
a műszakilag legindokoltabb csatorna rekonstrukciót el kell végezni. 

Az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 23/2018. (XII.14.) 
önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: R.) az adott munkára bruttó 6.350.000.- 
Ft (nettó 5 millió forint) szerepel, a kivitelezés tervezett ütemezése miatt. Az új 
beszerzési eljárás eredményeként azonban lehetőség van egy ütemben, rövid 
határidővel, a korábbi ajánlatoknál lényegesen olcsóbban megvalósítani a kivitelezést. 

Pályázati eljárást folytattunk le 2019. április 01-i véghatáridőre történő kivitelezésre a 
Nagyszénás utca legkritikusabb, 1-15. szám közötti szakaszára, a Bánya utca és az 
A4 jelű akna között elvégzendő szennyvízvezeték rekonstrukciós munkáira. 

A csatolt bontási jegyzőkönyv szerint a legkedvezőbb ajánlatot az Imera Kft. adta, nettó 
7.600.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.652.000.- Ft összegben. Kivitelező – egyéb induló 
munkái miatt – felajánlotta, hogy az Önkormányzatnak kedvezően, az időjárási 
viszonyoktól függően még februárban elvégzi a kivitelezést. 

A R. 2. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület egyedi döntésekkel eltérhet az 
átmeneti szabályoktól. Ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy biztosítsa a 
munkához szükséges további bruttó 3.052.000.- Ft-ot, azaz összesen bruttó 
9.652.000.- Ft-ot. 

Döntési lehetőség: A Képviselő-testületnek nyílt ülésen, egyszerű többséggel kell 
meghoznia a döntését. 
 
Nagykovácsi, 2019. február 8. 
 
                                                                           Kiszelné Mohos Katalin 
                                                                                   polgármester                                                                       
 
Melléklet: Bontási jegyzőkönyv 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 

Tárgy: Döntés a Nagyszénás utcai szennyvízvezeték rekonstrukciós munkáihoz 
szükséges összeg biztosításáról 
 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Nagyszénás utcai csatornarekonstrukciós munkához szükséges további bruttó 
3.052.000.- Ft-ot, azaz összesen bruttó 9.652.000.- Ft-ot a 2019. évi költségvetés 
terhére biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 


