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 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 179/2014. (V.21.). számú hatá-

rozatában 5 éves járda-felújítási, útfelújítási programot hagyott jóvá. A program keretében a 

Hősök tere járda térburkolattal történő felújításának II. ütemére – Magyar utca sarkától az 

orvosi rendelőig – kértünk ajánlatokat. 

A Képviselő-testület 231/2018. (X.18.) határozata alapján Blényesi Norbert Lóránd egyéni 

vállalkozót bízta meg a járdafelújítás II. ütemének kivitelezésére. A kivitelezéshez szükséges 

építőanyagot az Önkormányzat az Etyeki Tüzép Kft-től külön rendelte meg, melyre 

1 865 452.- forint költséget tervezett.  

A munkálatok elkészültek, kivitelezés során felmerült a felújított járdaszakasz minőségének 

hosszútávú biztosítása érdekében, az érintett házakról elfolyó csapadékvíz elvezetésének 

megoldása. A járda burkolatának felújítási munkáihoz szükséges volt a közúti jelzőtáblák 

oszlopainak kivételére és visszahelyezésére, ekkor merült fel a parkolásgátló oszlopok kihe-



lyezésének lehetősége, szintén az elkészült új járdaburkolat védelme érdekében. A felújítási 

munkálatok alatt eltávolított utcabútorok helyett a megrendelt új utcabútorok kihelyezésére is 

sor került. Fenti plusz költségekről, melyek nem szerepeltek az eredeti megállapodásban szó-

beli megállapodás születtet, melynek alapján a kivitelező elvállalta a feladatok elvégzését.  

A kivitelezés során felmerült plusz költségek összege bruttó 350.000.- forint. 

A Vállalkozói szerződés 7. pontja az alábbiakat mondja:  

„Többlet és pótmunka elrendelése esetén a felmerülő költségeket Vállalkozó pótszámlában 

érvényesíti. Vállalkozó pótmunka elvégzésére az adott határidőn belül nem kötelezhető. A 

felmerülő pótmunkákat Megrendelő az építési naplóban rögzíti. Vállalkozó az általa elvégzett 

munkákról építési naplót vezet, melyet Megrendelő műszaki ellenőre legalább 8 naponként 

igazol. Nyolc nap eltelte után a naplóbejegyzések nem vitathatók.” 

 

A kivitelezési munkáról építési napló nem készült, a szerződésben foglalt kivitelezési feladat 

és a pótmunkák elkészültek. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a kiadásokkal kapcsolatban hozza meg 

döntését! 

 

Etyek, 2020. január 10. 

Tisztelettel, 

 Dr. Révész Zoltán 

 aljegyző 

  



 

A 

Határozati javaslat 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2020 (…..)  határozata 

A Kossuth utca járdafelújítás II. ütemének kivitelezéséről 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth utca járdafelújítás II. ütemé-

nek kivitelezése érdekében, elfogadja a további költségeket, melyek kiegyenlítését a tartalék 

keret terhére 350.000.- Ft összegben biztosítja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

 

 

 

 

 

B 

Határozati javaslat 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

…/2020 (…..)  határozata 

A Kossuth utca járdafelújítás II. ütemének kivitelezéséről 

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kossuth utca járdafelújítás II. ütemé-

nek kivitelezése érdekében, nem fogadja el a további költségeket. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

 














