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Elıterjesztés  

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  
2016. március 10-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

és tulajdonosi hozzájárulás a 050 hrsz-ú önkormányzati földút javítására  
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Képviselı-testület 2016. február 18-án döntött arról, hogy a felsılajosi 046 hrsz-ú út 
burkolatlan szakaszát járható útalappal látja el, melynek tervezésével az Út-Fény Kft.-t bízza 
meg. A tervezı javaslatára a terv úgy készült el, hogy tartalmazza a rá merılegesen 
csatlakozó 050 hrsz-ú útra kanyarodó ívet mindkét irányban. Az útépítési tervdokumentáció 
2016. március 07-re elkészült, mely tartalmazza a szükséges kivitelezési munkák tételes 
kiírását és mennyiségeit is. 

Az elızetes megbeszélések alapján a kivitelezési munkák azon szakaszát, mely a 050 hrsz-ú 
út területére esik  ( KUNING Kft. elıtti szakasz az ívekkel együtt), a KUNING Kft. 
finanszírozná. A Képviselı-testületnek ehhez tulajdonosi hozzájárulást kell adnia a kérelmezı 
KUNING Kft. részére. 

Az idı rövidsége miatt a kivitelezésre bekértük az árajánlatokat, melyek a Képviselı-testületi 
ülésen lesznek kiosztva.  

Szintén elızetes megbeszélések alapján a Tanyacsárda Kft. kérte, hogy az Önkormányzat 
fölmérıvel méresse ki a 050 hrsz-ú önkormányzati földút jogi határait és adjon tulajdonosi 
hozzájárulást ahhoz, hogy a Tanyacsárda Kft. a földutat saját költségén tömörített szórt szilárd 
anyaggal fedje le a 050 hrsz-ú földutat, a 046 hrsz-ú úttól a Tanyacsárda Kft. parkolója végéig 
kb. 500 m hosszon.        

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:                

 
I.  Határozat-tervezet 

.../2016. (...) ÖH 
Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

1./ Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a beérkezett árajánlatok közül 
……Ft összegben a ……………….. ajánlatát fogadja el. A Képviselı-testület megbízza 
Juhász Gyula polgármestert, hogy a kiválasztott kivitelezıvel a járható útalap építésére kösse 
meg a vállalkozási szerzıdést. 

2./ Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a határozat 1./ pontjában foglalt 
beruházás fedezetét Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2016. évi 
költségvetésrıl szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés b) pontja bc) 
alpontjában szereplı általános tartalék terhére biztosítja.  



Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. március 10. , illetve 2016. március 18.  

 
 
 

II.  Határozat-tervezet 
 
.../2016. (...) ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás járható útalap készítésére  
Felsılajos 050 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 
 
 

Határozat 

 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 
KUNING Kft. részére, hogy az Út-Fény Kft. tervei alapján a 050 hrsz-ú önkormányzati 
területen a járható útalapot saját költségén megépítse. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. március 10.  
 
 

III.  Határozat-tervezet 
 
.../2016. (...) ÖH 
Tulajdonosi hozzájárulás útjavítás kivitelezésére,  
Felsılajos 050 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán, 
a 046 hrsz- úttól a Tanyacsárda Kft. parkoló végéig 
 

Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a 
Tanyacsárda Kft. részére arra, hogy 050 hrsz-ú önkormányzati földút, a 046 hrsz-ú úttól a 
Tanyacsárda Kft. parkoló végéiig terjedı szakaszát saját költségén tömörített szórt anyaggal 
fedje le. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2016. március 10.  

 
 
Felsılajos, 2016. március 08. 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 

 


