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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 
Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. január 28-i ülésére 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:Döntés Csabdi község útjainak és járdáinak felújításáról 

 

 

 

 

 

Tárgykört rendező jogszabály: 

- a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

- az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő 

előirányzat-átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozata 

 

 

 

Előterjesztő:   Huszárovics Antal polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

Farkas Nóra jegyzőkönyvvezető 

  



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-

átcsoportosításokról szóló 2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat az egyes települési 

önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében a költségvetési törvény IX. Helyi 

önkormányzatok támogatási fejezetét módosította, és ezzel a helyi önkormányzatok általános 

működésének és ágazati feladatainak támogatása keretében 3665,7 millió forint támogatás 

került kiosztásra.  

Csabdi Község Önkormányzata út- és járdafelújításra a fent nevezett határozatban foglaltak 

szerint 15 millió forintot nyert.  

A támogatási szerződés aláírása még nem történt meg, részletes költségvetés benyújtása 

szükséges, ezért a támogatás igénybevételének alátámasztására árajánlatokat kértem be az 

alábbi utak és járda felújítására:  

 

Helyrajzi 

szám 

Utca elnevezése Helyreállítandó 

hossz 

352 hrsz. Ady Endre utca  192 méter 

 Ady Endre utcai járda  192 méter 

16 hrsz. Petőfi utcáról nyíló Névtelen utca csomópontja 110 m
2 

292 hrsz. Szabadság és Ady Endre utcát összekötő Névtelen utca 150 méter 

564 hrsz. Iskola utca 330 méter 

612 hrsz. Diófa utca  270 méter 

 

Az árajánlatok beérkeztek, melyeknek végösszege az alábbi.  

 

1. Colas Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóság 

2890 Tata, Környei út 24      11.883.750,- + ÁFA 

 

2. Gombos Földgép Kft. 

2854Dad, Dózsa György utca 41/A.    12.834.265,- + ÁFA 

 

3. Varga és Társa Út- és Mélyépítő Kft. 

2890 Tata, Pálffy utca 39.     12.605.587,- + ÁFA 

 

A részletes ajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik.  

 

Mivel a tervezett építési beruházás értéke nem haladja meg a közbeszerzési eljáráshoz kötött 

értékhatárt, ezért javasolom, hogy az összegszerűségében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 

gazdasági társasággal való szerződéskötési felhatalmazásról is döntsünk beszerzési 

szabályzatunknak megfelelően. 

 

Kérem, szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozati javaslatot elfogadni. 

 

Csabdi, 2016. január 21. 
 

Tisztelettel: 
 



Huszárovics Antal 

polgármester 

Határozati javaslat 
 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015. (I.28.) számú határozata 

Csabdi község útjainak és járdájának felújítása tárgyú építési beruházás  

kivitelezőjének kiválasztásáról 

 

 

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete azegyes települési önkormányzatok 

feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 

2006/2015. (XII.29.) Korm. határozat alapján elnyert 15 millió forintos támogatás 

felhasználásáról az alábbiak szerint határoz: 

 

1., A támogatás összegét az alábbiakban részletezett út- és járdaszakaszok engedélyhez 

nem kötött felújítására kívánja fordítani: 

 

- 352 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben Ady Endre utca 192 méter 

hosszú szakasza, valamint ugyanilyen hosszban az Ady Endre utcán járda felújítása 

- 16 helyrajzi szám alatti út csomópontjának felújítása 

- a 292 helyrajzi szám alatti út felújítása 150 méter hosszban 

- az 564 helyrajzi szám alatt nyilvántartott út felújítása 330 méter hosszban 

- a 612 helyrajzi szám alatt nyilvántartott út felújítása 270 méter hosszban 

 

2., Az 1. pontban meghatározott felújítására a … szám alatti gazdasági társaság … Ft+Áfa 

összegű árajánlatát fogadja el, mely a benyújtott árajánlatok közül összegszerűségében a 

legkedvezőbb.  

 

3., A Belügyminisztériummal megkötendő támogatási szerződéshez a 2., pontban 

kiválasztott gazdasági társaság árajánlatát nyújtja be.  

 

4., Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés benyújtásához szükséges 

dokumentumok, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

 

5., A támogatási szerződés aláírását követően a Képviselő-testület már most felhatalmazza 

a polgármestert a 2., pontban meghatározott gazdasági társasággal a határozat mellékletét 

képező vállalkozási szerződés aláírására. 

 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő:  Azonnal 


