
 

 

 

 
 
 
 
Szám: 1-54 /2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
    a Madách utca pótmunkáinak elbírálására 
 
 
 
 
Készült: A képviselő-testület 2019. március 20-i ülésére 

Előterjesztő: 
 

Farkas Attila polgármester 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 
Pénzügyi és Településfejl. 

Bizottság Ügyrendi Bizottság 

- igen -       
Készítette: 
 

Városüzemeltetési Osztály 
 

 
Vélemények: 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megtárgyalás módja:           
 
nyílt ülés 

 
Döntéshozatal:        

minősített 
szavazattöbbség  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 

mailto:forum@paszto.hu


  2  
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A 54/2019. (II. 28.) számú határozatában a testület arról határozott, hogy a Madách út felújítására 
szerződést kössön Pusztai Gáborral 23 844 329,- Ft értékben az alábbi műszaki tartalommal. 

- 325 fm hosszon, átlagosan 8 m szélességben a Madách út aszfaltozása. 
- Szegélyek bontása és építése 138 fm-en keresztül, 
- AC11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve. 

 
Az út költségbecslését tervezővel csináltattuk, az árazatlan költségbecslést küldtük ki a 
vállalkozóknak, akik az abban szereplő munkálatokra adtak árat. 
2019. március 6-án a nyertes ajánlattevő Pusztai Gábor vállalkozó jelezte a városüzemeltetési 
osztály felé, hogy egy műszaki bejárás alkalmával határozzuk meg részére, hogy mely 
szegélykövek legyenek kicserélve az aszfaltozás alkalmával. A műszaki bejárás alkalmával 
szembesültünk azzal, hogy az út 325 fm hosszú és a tervező 138 fm szegélykő cseréjét írta elő. A 
szegélykövek állapota a Madách út teljes hosszán rossz állapotúak így plusz 260 fm szegélykő 
cseréjét látjuk indokoltnak.  
A bejárás alkalmával több ott lakó jelezte (amit tapasztaltunk mi is), hogy a Fürdő út és a Madách 
út kereszteződésénél az autók a közterületen parkolnak, ezáltal az út szélén lévő szegély 
széttöredeztek és lesüllyedtek. A lakók kérték, hogy ott egy parkolót alakítsunk ki.  Megvizsgáltuk 
a lakók kérését és indokoltnak láttuk, tehát árajánlatot kértünk a nyertes vállalkozótól plusz 260 fm 
szegélykő beépítésére és egy kb. 250m2- es parkoló kialakítására. 
Pusztai Gábor ajánlata bruttó 3 092 450,- Ft.  
A költségvetésben szerepel útfelújítás a 7. melléklet 1. során. Abból a forrásból az összeget 
biztosítani tudnánk.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a pótmunka megrendelését támogassa. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Madách utca 
pótmunkáinak elbírálására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármesterét, 
akadályoztatása esetén alpolgármesterét, hogy Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval bruttó 
3 092 450,- Ft értékben a Madách utca pótmunkáira szerződést kössön.  

 
 
Pásztó 2019. március 14. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Polgármester 

 Farkas Attila 
            polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
         Jegyző 
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