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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő- testület 2013. április 25-i ülésre 

A Kálvin János utca, Cserép utca és Vak Bottyán utca burkolat felújítási munkálatainak 

elvégzésre fedezet biztosítása és a kivitelezés elvégzésre cég megbízása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Lehetőségünk Fő tere Abony Város integrált település központ fejlesztése című projekt 

keretében a Kálvin János utca (Abony 3309 hrsz.) első része (a Fő tér felől nézve a 

Zeneiskola hátsó telekhatáráig) valamint a Cserép utca (Abony 865 hrsz.) burkolatának egy 

része felújításra kerül. Az érintett utcákban az utca burkolatok projektben nem szereplő 

része(i) felújításra szorulnak, a teljes környezetrendezés és a jó megközelíthetőség érdekében. 

 

A Vak Bottyán utca (Abony 1026 hrsz.) a város egyik frekventált összekötő utcája. Az 

érintett szakaszon (Katona József utca és Újszászi út közötti szakasza, ~ 80 m) hatalmas 

kátyúk alakultak ki, ebből kifolyólag az fokozottan balesetveszélyes.  

 

Nem elhanyagolható tény az sem, hogy az Újszászi út (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

megrendelésében) teljesen új burkolatot kap, így pl.: a rendelőintézet megközelítése - az 

útminőséget tekintve- jelentősen javul. 

 

Amennyiben a fentebb említett (vastagon szedett) utakon a burkolat felújítási munkálatok 

megvalósulnak, úgy az újonnan kivitelezett Művelődési központ - Zeneiskola, az utcában 

található valamennyi iskola, Református templom, Strandfürdő, Egészségház, orvosi rendelő, 

a Piac, és a közvetlen környezetükben lévő Coop áruház, a Penny Market és az egyéb kis 

üzletek, nem beszélve a lakóingatlanokról egy teljesen megújult rendezett úthálózaton válnak 

megközelíthetővé. 

 

A fentiekben részletezett burkolat felújítási munkálatok az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) számú 

kormányrendelet 4. § (1) alapján nem építési engedély köteles tevékenységnek minősülnek. 

 

„4. § (1) 

Ha a munkálatok során közműátépítés nem szükséges és a beavatkozás az út közúthálózatba 

sorolását nem változtatja meg, nincs szükség a hatóság engedélyére a meglévő út területén 

végzett következő munkák esetében: 

c) belterületen: 

ca) a meglévő út burkolatának további forgalmi sáv - beleértve a különleges forgalmi 

sávot is - létesítésével nem járó szélesítése, pályaszerkezetének erősítése, felújítása,”. 



 

 

A tervezett munkálatok közbeszerzési szempontból való véleményezése az előterjesztés 1. 

számú mellékletét képezi. Tóth Róbert Úr közbeszerzési tanácsadó szakvéleménye alapján 

amennyiben az összérték nem éri el a 15 millió forintot, úgy nem tartozik a közbeszerzés 

hatálya alá. A piaci verseny fenntartásának érdekében minimálisan 3 darab árajánlat bekérése 

szükséges. 

A szerződés tervezetek elkészítése, valamint az árajánlatok bekérése folyamatban van, azok 

legkésőbb a képviselő-testületi ülésen kiosztásra kerülnek. 

 

A 2013. évi költségvetés 18. sz. mellékletében előirányzott ingatlan értékesítésből keletkező 

bevétel terhére biztosítható a fedezet. Az előirányzatban szereplő összegek befolyásáig a 

fedezet a Két Torony Kötvény kamat terhére kerülhet megelőlegezésre. 

 

A kivitelezések becsült összértéke, mely adatok tájékoztató jellegűek:  

 

– Cserép utca    1.800.000,- Ft+Áfa 

– Kálvin János utca  9.000.000,- Ft+Áfa 

– Vak Bottyán utca  1.500.000,- Ft+Áfa 

       Összesen:  12.300.000,- Ft+Áfa 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat 

elfogadását. 

 

………../2013. (IV.25.) számú Képviselő testületi határozat  

A Kálvin János utca, Cserép utca és Vak Bottyán utca burkolat felújítási munkálatainak 

elvégzésre fedezet biztosításáról és a kivitelezés elvégzésre cég megbízása 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § -ában biztosított jogkörében 

eljárva az alábbi határozatot hozza: 

 

1. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony 865 hrsz. (Cserép utca ~60 

m hosszban) ingatlan burkolat felújítási munkálatainak elvégzésére a 

………………………. bízza meg …………………….,- Ft + Áfa díj ellenében. 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony 3309 hrsz. (Kálvin János 

utca ~400 m hosszban) ingatlan burkolat felújítási munkálatainak elvégzésére 

………………………. bízza meg …………………….,- Ft + Áfa díj ellenében. 

3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Abony 1026 hrsz. (Vak Bottyán 

utca ~80 m hosszban) ingatlan burkolat felújítási munkálatainak elvégzésére 

………………………. bízza meg …………………….,- Ft +Áfa díj ellenében. 

4. Abony Város Önkormányzat 1-3. pontban meghatározott feladatok elvégzésre a 

fedezetet a 2013. évi költségvetés 18.sz. mellékletében meghatározott bevételek 

terhére biztosítja, mely befolyásáig a szükséges összeget a Két Torony kötvény 

kamatai terhére megelőlegezni rendeli. 

 

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 

határozatnak megfelelő szerződések megkötésére. 

 

 

Határidő:  2013. július 15. 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

 

 Településfejlesztési Osztály 

 Gazdasági Osztály 

  

6. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2013. évi 

Költségvetés rendelet soron következő módosításakor szerepeltesse a rendelet 18.sz. 

mellékletének jelen határozat szerinti  változásának átvezetését. 

 

Határidő:  2013. június 30. 

Felelős:  dr. Balogh Pál jegyző 

A végrehajtásban közreműködik:  

 Gazdasági Osztály 

  



 

Határozatról értesül: 

 Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

 Parti Mihály alpolgármester 

 dr. Balogh Pál jegyző 

 Valamennyi Osztályvezető 

 

 

 

Abony, 2013. április 12. 

 

        Romhányiné dr. Balogh Edit sk. 

        polgármester 



 

Előterjesztés 1. számú melléklete 

 


