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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Tabajd Község Önkormányzata az adósságkonszolidációban részt nem vett településként 10 
millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott 2014. évben a Belügyminisztériumtól. 
Az akkori Képviselő-testület úgy határozott, hogy a támogatási összeget a Kossuth és Petőfi 
utca vonatkozásában járdafelújításra kívánja fordítani. 
A vállalt felújítást 2016. január 31-ig kell elvégezni az Önkormányzatnak. 
 
A projektet csak saját tulajdonban lévő ingatlanon lehet megvalósítani. Jelenleg a Kossuth és 
a Petőfi u. teljes szélességben a Magyar Állam tulajdonában van. Tárgyalásokat 
kezdeményeztünk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal, az ingatlan 
vagyonkezelőjével arról, hogy a járda ingyenesen az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Az 
ingyenes vagyonátruházás feltétele, hogy a közút és a járda külön ingatlanként legyen 
feltüntetve, külön helyrajzi számon. Ehhez szükséges az ingatlanok földmérő általi 
megosztása.  
 
Az Önkormányzat három földmérőtől kért árajánlatot a járda építéséhez szükséges földmérési 
tevékenység elvégzésére, az ajánlatokat 2015. január 20-ig lehetett benyújtani. A felhívásra 1. 
pályázat érkezett.  
A benyújtott pályázatot Önkormányzatunk az ajánlattételi előírásban szereplő módon kapta 
meg a pályázótól. 
 
Kérem, hogy a beérkezett pályázatot vitassák meg, és határozatban döntsenek a pályázatról.  

 
Tabajd, 2015. január 19. 
 
                                                                                                 Bárányos Csaba 
                                                                                                    polgármester 
 
 
 

Határozati javaslat : 

 
Tabajd Község Önkormányzata Képviselő- testületének 

……/2015. (I.29. ) számú határozata 
 

Földmérési tevékenység elvégzésére kiírt pályázat elbírálásáról 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tabajd ……. és …….. 
hrsz.-ú közút elnevezésű ingatlanok megosztása érdekében földmérési tevékenység 
elvégzésére kiírt pályázatát az alábbiak szerint bírálja el: 

1. A pályázat érvényes, mert a pályázat határidőben, sértetlen borítékban, határidőben 
beérkezett. 



2. A pályázat bontását követően megállapításra került, hogy az összességében 
legkedvezőbb ajánlatot ……….. földmérő nyújtotta be.  

3. Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ………. 
földmérővel vállalkozási szerződést köt a Tabajd ….. és ……. hrsz.-ú ingatlanok 
megosztása érdekében ……. Ft díj ellenében a pályázati kiírásban szereplő feltételek 
szerint.  

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  


