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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester           
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megküldött teljesí‐

tésigazolás elfogadása 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő‐testület 2021. november 30‐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! 
 
A 32 ha-os terület letakarítása közben a területen áthaladó nyomócső megrongálódott. Több napos 
javítást követően a szolgáltató megküldte a munkák elvégzéséről készített teljesítés igazolási jegyző-
könyvet.  
 
A javítás költsége várhatóan bruttó 2.005.557 Ft. 
 
A meghibásodást bejelentettük biztosítónknak. A beküldendő dokumentumok listáját megkaptuk a biz-
tosítótól. Van olyan kért dokumentum is, melyet képtelenség pótolni, például a gödör mélysége, mérő-
szalaggal igazolva. 
 
A vállalkozás önkéntes többletmunkát már végzett az önkormányzat részére. Az évekkel ezelőtt kiala-
kított ugratót megszüntette, a sportöltöző melletti területet kitakarította. A sportöltöző melletti terület 
kitakarítását az uszoda átadásáig véleményem szerint meg kellett volna csinálnunk. 
 
Támogatom azt a kezdeményezést, hogy a vállalkozással egyeztessünk a keletkezett kár rendezésé-
ről. 
 
Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
 

Rétság, 2021. november 17. 
 
 
   Mezőfi Zoltán 

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

 
3.)  Jogszabályi háttér 
 

 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.( XI.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta DMRV Duna Menti Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megküldött teljesítésigazolás elfogadása tárgyban készített 
előterjesztést.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a bruttó 2.005.179 Ft értékű 
teljesítésigazolás aláírására.  
 
A keletkezett kár összegét a 2021. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja a Képviselő-
testület.  Az előirányzat átvezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javasla-
tot kell tenni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert és Varga Dávid Géza PVB 
elnököt, hogy a kárenyhítés érdekében kezdeményezzenek tárgyalást a kárt okozó vállalko-
zással, a Holes-Gép Kft.-vel. 
 
A Képviselő-testület felkéri Mezőfi Zoltán polgármestert a vállalkozással történő tárgyalás után 
kialakult javaslat részletes kidolgozására és előterjesztésére. 

 
 
Határidő: 2022. január 14. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
Záradék:   
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 
 

 
 
 Jámbor Lajos 
       jegyző 








