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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. szeptemberi ülésére

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú útszakaszok vis maior támogatással történ  felújítása, valamint bel,- és
külterületi útszakaszok kátyúzása

Tisztelt Képvisel -testület!

Korábban tájékoztattuk Önöket, hogy a rendkívüli belvíz kapcsán az önkormányzati utakban keletkezett károk
helyreállítására támogatási igénylést nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz. Pályázatunk azonban csak részleges
támogatást nyert. Az igényelt 6.252 E Ft támogatás helyett 3.600 E Ft-ot nyertünk. Ebb l adódóan
csökkentett m szaki tartalommal tudjuk megvalósítani a felújítási munkálatokat. A közlekedés biztonság
szempontjából legveszélyeztetettebb útszakaszokon lehet csak elvégeznünk a felújítást. Ezek a szakaszok a
Damjanich és a Szent László utca déli szakaszán taláhatók. A megítélt támogatást 10% saját er vel
kiegészítve mintegy 1180 m2 útfelület felújítását tudjuk elvégezni 5 cm vastagságban bedolgozott hengerelt
aszfaltréteggel.
A bekért árajánlatok (3 db) alapján a legkedvez bb díjtételeket az ÚT-ÉP-KER 97’KFT (6100
Kiskunfélegyháza, Szegedi út 37/a) biztosította. Vállalási díja 3.000.000.-Ft + ÁFA. A kapcsolódó

szaki ellen rzés díja 100.000.-Ft + ÁFA. A felújítási munkálatokat a jelzett kivitelez  2011. október
els  dekádjában el tudja végezni.
Tekintettel arra, hogy a felújításra irányuló pályázatunk csak részleges támogatást nyert, így a felszabaduló
saját forráshányadunk terhére kell elvégezni az önkormányzati tulajdonú bel,- és külterületi részleges
útszakaszok kátyúzását a fentiekben részletezett felújítási munkák mellett. Az el zetes felmérések alapján a

- Damjanich u. kül-, és belterületi szakaszai,
- Puszteszeri u. belterületi önkormányzati szakasza
- Széchenyi u., Járandó u. keresztez dése
- Szent László u. érintett szakaszain

tudjuk elvégezni a kátyúzási munkálatokat.
Ezen útszakaszok kiválasztásánál is els dleges szempont volt az, hogy mely szakaszok kátyúsodása
veszélyezteti leginkább a folyamatos közlekedés biztonságát. A legjobb árajánlat szerint, melyet az ÚT-
ÉP-KER 97’KFT nyert el, a mintegy 8,5 tonna AC-11 jel  aszfalt bedolgozása 900.000.-Ft + ÁFA
összköltséggel megvalósítható a felújítási munkákkal egy menetben.
A felújítási munkák saját forrás hányada, valamin a kátyúzás (mint karbantartási jelleg  munka) együttes
önkormányzati forrásigénye összhangban van a tárgyévi költségvetési rendeletünkben az önkormányzati
utakra fordítható el irányzati kerettel, így a jelzett munkálatok elvégzése költségvetési rendelet módosítást
nem igényel.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben rögzítettek tárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélkül
jóváhagyását.

Csanytelek, 2011. szeptember 23.

Tisztelttel:

Forgó Henrik Kató Pálné
 polgármester    jegyz
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……./2011. (IX. 30.) Ökt határozat

Tárgy: Önkormányzati tulajdonú útszakaszok vis maior támogatással történ  felújítása, valamint bel,- és
külterületi útszakaszok kátyúzása

Határozati   j a v a s l a t

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete tárgyi el terjesztést megtárgyalta és
változtatás nélkül  jóváhagyta, hogy az önkormányzat tulajdonában lév Csanytelek, Damjanich
utca és Szent László utca utjaiban keletkezett, belvíz okozta károk helyreállítása részleges
felújítással kerüljön megvalósításra összességében 1180 m2-es területen. A felújítási munkálatok

szaki ellen rzéssel együttes összköltségét –a beérkez  árajánlatok közül a legkedvez bbnek
min sített díjtételek alapján – a Képvisel -testület 3.100.000,-Ft + ÁFA bruttó 3.875.000,- Ft-ban
(azaz: Hárommillió-nyolcszázhetvenötezer forintban) hagyta jóvá.

2.) A Képvisel -testület a tárgyévi önkormányzati tulajdonú bel, - és külterületi utak részleges
kátyúzására 900.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.125.000,-Ft (azaz: Egymillió-százhuszonötezer forint)
felhasználását hagyta jóvá. A bedolgozandó aszfalt mennyiség (8,5 tonna) az alábbi útszakaszokon
kerül felhasználásra:
Csanytelek,

- Damjanich utca kül, - és belterületi szakaszai,
- Pusztaszeri utca önkormányzati tulajdonú belterületi része,
- Széchenyi utca Járandó utca útkeresztez dése,
- Szent László utca érintett része.

3.) A Képvisel -testület jóváhagyja, hogy az 1.) és 2.) pontban rögzített út helyreállítási, és kátyúzási
munkákat a kiskunfélegyházi telephely ÚT-ÉP-Ker 97’ Kft (székhely: 1165, Budapest, Dióssy Lajos
u. 28.) – mint legkedvez bb árajánlatot adó gazdasági társaság végezze el 2011. október 4-15.
között.

4.) Képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármestert urat a határozat 1.)-2.) pontjában írt
ezen határozathoz csatolt tervezetek szerinti szerz dések aláírására, kötelezettségvállalások
megtételére.

Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Végrehajtás határideje:  2011.10.15.
Beszámolás határideje: a megvalósítást követ  Képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- ÚT-ÉP-KER 97’ Kft (Kiskunfélegyháza)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


