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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A képviselı-testület korábban már többször állást foglalt a település útjainak szükséges 
felújításáról, kiépítésérıl. A tervezési munkálatokra 3 cégtıl kértünk árajánlatot az alábbiak 
szerint: 
„ 
I. Mátyás király utca   442 m 
 Zrínyi Miklós utca   315 m 
 Diófa utca    342 m 
 Kölcsey Ferenc utca   338 m 
 Nyárfa utca*    430 m 
 Aranyág utca    284 m 

Szent István tér és környéke   384 m 
Összesen:             2.535 m 

 
II. Ó utca     160 m 
 Vörösmarty utca*   138 m 
 Bajcsy-Zs. utca*   473 m 
 Kinizsi utca*    137 m 
 Jókai utca*    154 m 
 Petıfi utca*    227 m 
 Összesen:              1.289 m   
 
*-gal jelzett utcák országos közúthálózathoz csatlakoznak. 
 
Az utcák 4,25-6 méter széles aszfaltburkolatot kapnak, kétoldalt süllyesztett szegéllyel. Az 
árkok a csapadékvíz elvezetési koncepció alapján burkolt szikkasztó vagy vízelvezetı árkok, 
de ahol szükséges, ott fedett árkot kell készíteni. 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

– az egyesített terveket (engedélyes és kiviteli szintő) elkészítését az útügyi hatósági 
eljárási díj nélkül/, 

– ideiglenes forgalmi technikát, 
– geodéziai felméréseket, 
– árazatlan költségvetést.” 

 
3 db ajánlattevı közül két vállalkozó együttes megrendelés esetén kedvezmény biztosít. 
Az ajánlatok nettó összegei: 
 
               I. ütem            II. ütem            Együttesen: 
 
1./  URANUS 2002. Kft.         3.950.000 Ft    1.950.000 Ft             5.900.000 Ft 
2./  Rasztik Róbert EV. – Inárcs        2.960.000 Ft    2.480.000 Ft             4.960.000 Ft 
3./  Forgalmász Kft. -  Pomáz             3.200.000 Ft    2.600.000 Ft             4.200.000 Ft 
 
A 3./ pontban szereplı vállalkozás nem tartozik az ÁFA hatálya alá, így a bruttó összeg 
megegyezik a nettó összeggel. 
 
A tervezési és engedélyeztetési munkák idıigényesek, így talán szerencsés lenne, ha az ezzel 
kapcsolatos döntés nem halasztanánk el jövıre, hiszen minél elıbb rendeljük meg, annál 
elıbb elkészülhetnek az engedélyes tervek, melyek alapján meg lehet kérni az útépítési 
engedélyt az illetékes hatóságtól. 
 



Az árak alapján javaslom, hogy mindkét ütemet rendeljük meg, hiszen egyrészt meg kívánjuk 
valósítani ezeket az útépítéseket, másrészt ezzel költségeket takarítunk most meg. 
Természetesen a legkedvezıbb árat ajánlót javaslom megbízni. 
 
Kérem Önöket az elıterjesztés megvitatására és várom a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását, 
mely kialakításánál kérem, hogy a takarékossági szándékainkra legyenek figyelemmel.  
 
     Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a kiépíteni 
kívánt utak építési engedélyezési terveinek elkészítésére vonatkozó ajánlatokat. 
 
A 3 db ajánlat  alapján  a FORGALMÁSZ KFT. ( 2013 Pomáz, Szılıtelep út 53.)  kíván 
szerzıdés kötni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a 4.200.000 Ft összegő tervezési szerzıdés aláírására, 
mely mindkét ütemben szereplı 13 db utcára vonatkozik. 
 
 
Alsónémedi, 2010. december 6. 
 
 
         Vincze József 
         Polgármester 
 
Az elıterjesztés törvényes! 
 
 
    Dr. Percze Tünde 
              jegyzı 
 
 

        


