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Nadap Község Polgármestere 

részére 
 
 
Tárgy:  Magyar Falu Program keretében Önkormányzati tulajdonban lévő út-, 
hídépítés/felújítás" című pályázathoz tartozó Bodza utca, Tölgyes utca, Galagonya utca és 
Erdőkerülő utca 3,5 méteres szélességű zúzottköves kialakításának tervezése 
 
Készítette: Szabóné Ánosi Ildikó jegyző 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: 
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A Magyar Falu Program keretében kiírásra került az Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 
című alprogram. A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú 
települési önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítása, ezáltal a vidéki kistelepülések 
hátrányainak mérséklése. 

 
A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek: 
- Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő 

ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút 
szilárd burkolattal való ellátása. 

- Új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása; 
- Hídfelújítás, korszerűsítés. 
 
Önkormányzatunk tervezi az útfelújításra kiírt pályázat beadását a Bodza utca, Tölgyes utca, 
Galagonya utca és Erdőkerülő utca 3,5 méteres szélességű zúzottköves kialakítására 
vonatkozóan, azonban ehhez mindenképpen szükséges a megfelelő tervdokumentáció, 
mennyiségi kimutatás, költségbecslés elkészítése. 
 
Több úttervezéssel foglalkozó cégtől kértünk ajánlatot, azonban csak az iUtak Mérnökiroda 
Kft. adta be árajánlatát, az egyszerűsített útépítési tervek elkészítésére az alábbi műszaki 
tartalommal: 
• Átnézeti helyszínrajz 
• Helyszínrajz 
• Mintakeresztszelvény 
• Tervezői költségbecslés készítése 
 
Az iUtak Mérnökiroda Kft. vállalási díja: 225.000,- Ft + ÁFA.  
 
Nadap, 2020. 04. 28.  
 

Nadap Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Nadap Község Polgármesterének 

6/2020. (IV.28.) 
HATÁROZATA 

 
útfelújítások tervezésére vonatkozó szerződés megkötése 

 
Nadap Község Polgármestere a döntéshozatal körülményei kapcsán az alábbiakat rögzíti. 
2020.03.11. napjától hatályban van a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet, melyben a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét 
a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek 
keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, 
ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 



 
Nadap Község Polgármestere az alábbiakat rögzíti:  
 
Nadap Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében 
kiírásra került, az Önkormányzati tulajdonú utak felújítása című alprogram  pályázati 
kiírására. A pályázat benyújtásakor kötelező mellékletként csatolni kell a tervező által 
készített műszaki leírást, alaprajzot, helyszínrajzot, vázlatrajzot, költségbecslést, mely 
dokumentumok elkészítését tervezői jogosultsággal rendelkező tervező tudja elkészíteni.  
Fentiekre tekintettel a Nadap Bodza utca, Tölgyes utca, Galagonya utca és Erdőkerülő utca 
útfelújítására vonatkozó egyszerűsített útépítési tervek elkészítésével (2020. április 27-én kelt 
árajánlatukban szereplő tartalommal)  megbízom az iUtak Mérnökiroda Kft.-t (2030 Érd, 
Béga utca 11., Adószám: 22964456-2-13). Árajánlatukat 225.00.-Ft + Áfa, azaz bruttó 
285.750.-Ft elfogadom, mely összegre az önkormányzat 2020. évi költségvetésének szabad 
tartaléka terhére biztosítok fedezetet. 
 
Felkérem a jegyzőt, hogy intézkedjen a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésről. 
 
A határozat végrehajtásáért felelős: Köteles Zoltán polgármester, Szabóné Ánosi Ildikó 
jegyző 
A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 
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