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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2014. augusztus 8. napján tartott ülésén a Képviselő-testület döntött az aszfaltburkolatú helyi közutak 
kátyúzásáról, egyben az akkor legkedvezőbb árajánlatot benyújtó bicskei Bencze B Kft. megbízásáról döntött 
4900-5200.-Ft/m2 árakon, mindösszesen bruttó 1.819.150.- Ft összegben. A jegyzőkönyvek alapján a 
vállalkozó három fekvőrendőr felszedését is vállalta a Diófa utcában, mely azonban nem történt meg, és a 
megkötött szerződés sem tartalmazza ennek a munkának a megrendelését. 

A cég a szeptember 15. ülésen újabb 707.200.- Ft+Áfa összegű megbízást kapott útjavításra, melyet egyéb 
munkálatai miatt nem tudott megkezdeni és egyeztetésünk alapján idén már nem is tud vállalni. 

Mivel a kátyúzás pótlása még a téli időjárás beállta előtt fontos lenne, ezért ajánlatot kértem be a 
székesfehérvári ALBA ÚT Kft-től, amely újrahasznosított és helyszínen visszamelegített aszfaltból 
(hulladékképzés nélkül) 3900-4200.- Ft/m2 áron még ebben az évben vállalni tudja a munkát. (Az 
árajánlatot előterjesztésemhez csatoltam.) 
 

Fentiek alapján javasolom a Bencze B Kft. 707.200.- Ft+Áfa összegű megbízásáról szóló határozat 
visszavonását és egyidejűleg az ALBA ÚT Kft megbízását ugyanerre a munkára. Javasolom továbbá a 
három Diófa utcai fekvőrendőr eltávolítását és mellette a Szőlősor utcai fekvőrendőr megszüntetését is. 
Ezeken az útszakaszokon javasolom a 30 km/h-s sebességkorlátozás további fenntartását azzal, hogy a 
fekvőrendőrt jelző kiegészítő táblákat szereljük le. A fekvőrendőrök eltávolítása többletmunkálataira 
tekintettel a 707.200.- Ft + Áfa keretösszeg 1.000.000.- Ft+Áfa összegre való megemelését javasolom 
utólagos négyzetméterenkénti elszámolás kikötése mellett. 
 
Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát. 

Csabdi, 2014. október 29.  
 

     Huszárovics Antal  
       polgármester 

 
Határozati Javaslat: 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014 (X.31.) számú határozata 

Önkormányzati fenntartású utak karbantartásáról 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású utak 2014. évi rendes 
karbantartására – kátyúzása – kapcsán az alábbi döntést hozza: 

1., A 67/2014 (IX.15.) számú határozatát visszavonja, 

2., a Szabadság utca, Petőfi utca, Béke utca, Szőlősor utca területén található veszélyes úthibák azonnali 
helyreállítására és a Diófa utcai három darab, továbbá a Szőlősor utcában található egy darab 
sebességkorlátozó műtárgy (fekvőrendőr) eltávolítására megbízást ad az ALBA ÚT Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Kisfaludi út 8.) részére a határozat 
mellékletét képező árajánlat szerint. 

3., A 2., pontban megjelölt munkálatok elvégzésére a 1.000.000.- Ft + Áfa keretösszeget biztosít utólagos 
négyzetméterenkénti elszámolás mellett. 

4., A Diófa és a Szőlősor utcák 30 km/h sebességkorlátozását fenntartja a sebességkorlátozó műtárgyra 
figyelmeztető kiegészítő tábla eltávolítása mellett. 

5., Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződést megkötésére. 
 
Határidő:  Azonnal 
Felelős:  Polgármester 


