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Telefon/fax: (53) 360-010
Előterjesztés előkészítésében részt vett:
Településfejlesztési Osztály
Az előterjesztés megtárgyalja:
Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság
ELŐTERJESZTÉS
Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére
A 2012. évre tervezett további útfelújításokra

Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. szeptember 26-i ülésén a 264/2012.
(IX.06.) határozatában döntött, hogy megbízza a GA-BAU Kft. -t Abony Város belterületi
utjainak (az alábbi táblázat szerinti) kátyúzási munkálataival 920.000,- Ft + ÁFA összegben,
melynek fedezete Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tartalékkeret során
biztosított mindaddig, amíg az elidegenítésre került „volt Széll - kastély” eladásából származó
nettó 21.735.000,- Ft pénzösszeg nem áll rendelkezésre Abony Város Önkormányzata részére.

Abony Város 2012. évi kátyúzási munkálatai
Kátyúzás

Dózsa Gy., Degré, Mátyás király,
Damjanich

A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a 2012. évi útfelújítási munkálatokra a korábban
ajánlatot adó Makadám Group Kft. és GA-BAU Kft. -vel további tárgyalások történjenek,
annak érdekében, hogy az Önkormányzat a rendelkezésre álló u.n. vasúti követ és ékelő
anyagot biztosít a megbízandó cég számára a felújítási költségek csökkentése érdekében.
Ebből kifolyólag a korábban már ismertetett lakossági panaszok, valamint a Képviselők által
tett észrevételek alapján készített utca lista szerint új árajánlatok lettek megkérve, melyek az
előterjesztés mellékletét képezik, melyek a bizottsági üléseken kerülnek kiosztásra.
Útalap

Felsőréteg
helyreállítás

Makadám Group
Kft

,-Ft+ÁFA

,-Ft+ÁFA

GA-BAU Kft

,-Ft+ÁFA

,-Ft+ÁFA
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A 166/2012. (VIII.28.) számú Pénzügyi bizottság határozatának értelmében a
Településfejlesztési osztály egyeztetéseket folytatott le az ABOKOM Nonprofit Kft.-vel a
padkázási munkálatok elvégzésével kapcsolatosan (Damjanich, József A., Hunyadi,
Jókai,Kazinczy F., Kodály Z., Könyök, Mátyás király, Mikes Kelemen, Radák, Szent László).
A Kft a munkálatokat a korábban adott és a Képviselő-testülettel is ismertetett árajánlata
alapján 7.564.200-,Ft+ÁFA összegben vállalja a munkálatok elvégzését 2012. november 30ai határidővel.
Útjaink állapotának javítására a nemrégiben elidegenítésre került „volt Széll - kastély”
eladásából származó pénzösszeg fog rendelkezésre állni, melynek összege nettó 21.735.000,Ft. Ezen összegből a kátyúzási munkálatokra fordított 920.000,- Ft + ÁFA összeg
visszacsoportosításra kerül Abony Város Önkormányzat költségvetésének tartalékkeret
sorára. Így a szóban forgó útfelújítási munkálatokra fordítható összeg nettó 20.815.000,- Ft. A
Magyar Államtól a területvásárlás felajánlása vonatkozásában, (azaz az elővásárlási jog)
tárgyában válasz még nem érkezett az Önkormányzat képviseletében eljáró Ügyvéd részére.
Az útfelújításokra kötendő vállalkozási szerződések (ügyvédi jóváhagyás alatt) aláírása és a
munkálatok megkezdése ettől függően történik. Az útalap és felsőréteg helyreállítási
munkálatok a melléklet szerinti részletes árajánlatok alapján történnek, amelyek rögzítik az
adott utcákon végzendő munkálatokat az anyag felhasználással együtt, melyek a bizottsági
üléseken kerülnek kiosztásra.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a határozati javaslat elfogadását.
…/2012. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi határozat
A 2012. évre tervezett további útfelújításokról
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:
1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, azon feltétellel, hogy a ”volt
Széll - kastély” eladásából származó nettó 21.735.000,- Ft forintos vételár az
Önkormányzat számláján jóváírásra kerül a 2012- ben felújítandó utakat a határozat 1.
sz. melléklete alapján határozza meg.
2. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. pontjában
meghatározott útfelújítási munkálatok elvégzésével - az ott megjelölt feltétel
teljesülése esetén - a ……………… bízza meg nettó ……………..,- Ft+Áfa díjért.
3. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a (Damjanich, József A.,
Hunyadi, Jókai,Kazinczy F., Kodály Z., Könyök, Mátyás király, Mikes Kelemen,
Radák, Szent László). belterületi utak padkázási munkálatainak elvégzésével az
ABOKOM Nonprofit Kft-t bízza meg nettó 7.564.200-,Ftt+Áfa díjért.
4. Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt feltétel
teljesülését követően a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződések
aláírására.
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Határidő: értelem szerint
Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit
Végrehajtásban közreműködik:
Településfejlesztési osztály
Gazdasági osztály
A határozatról értesül:
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
Parti Mihály alpolgármester
dr. Balogh Pál
dr. Vörös Mária aljegyző
Valamennyi osztályvezető
Ajánlattevők
Romhányiné dr. Balogh Edit s.k.
polgármester

Abony, 2012. szeptember 17.

Határozat 1. sz. melléklete

Abony Város 2012. évi belterületi és külterületi útjainak felújítási
tervezete

Útalap építés

Felsőréteg helyreállítás
(gréderezés, hengerezés,
árkolás)
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Előterjesztés 1. sz. melléklete

Abony Város 2012. évi tervezett útfelújítási munkálatok:
Kőszórásos útalap:
Erkel F.
Függetlenség (két vége)
Magtár
Nyírfa utca
Mária Terézia (Mikes Kelemen - Kazinczy közötti szakasz)
Mikes Kelemen (József Attila úttól- Mária Terézia u.-ig)
Park
Török Ignác
Felsőréteg helyreállítás:
Belsőerdő dűlő
Táborhegy dűlő
Temető dűlő
Vasút dűlő
Ady Endre (Semmelwies u. felől)
Alkotás
Alkotmány
Antal
Balassi B.
Bercsényi
Dugonics
Jósika
Erkel Ferenc
Függetlenség
Gárdonyi Géza
Herman Ottó
Hírn M.
Homok
Katona J.
Kinizsi P.
Knézich K.
Lenkey
Lukács
Liget
Márk
Madách
Mártírok
Méri I.
Mikszáth K.
Mónus I.
Nép
Néphadsereg
Szeretet (Batthyány utcáig)
Viola
Vörösmarty
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