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ELŐTERJESZTÉS 
Úthálózat fejlesztéssel kapcsolatos dokumentációk elkészítéséről 

 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 75/2014. (IX. 17.) önkormányzati 
testületi határozatával prioritási sorrendet állított fel az útépítési engedéllyel rendelkező 
utcákban történő útépítésre, melyből az első négy prioritás megvalósításra került (Péchy 
Mihály, József Attila, Thököly, Bartók Béla utcák). A prioritási listában szereplő utcák között 
szerepel a Fazekas Mihály utca is, mely jelenleg az utca északi területére rendelkezik útépítési 
engedéllyel (Gárdonyi Géza utcától Nádudvar felé húzódó szakasz). 
Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 
Bizottsága 2017. május 24-i ülésén a 20/2017. (V. 24) sz. határozatában javasolta, hogy a 
Fazekas Mihály utca útépítési engedéllyel nem rendelkező szakaszára is készüljön 
engedélyezési tervdokumentáció. 
Előzetes árajánlatkérések alapján az engedélyes tervek elkészítésének a költsége nettó 600. 
000 Ft+Áfa. Az engedélyeztetési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási, valamint 
hatósági eljárási díj becsült költsége bruttó 255. 200 Ft. 
 
A jövőbeni útépítési fejlesztések, valamint a fejlesztésekhez kapcsolódó döntések elősegítése 
érdekében javasolt az önkormányzati kezelésben lévő fejlesztendő belterületi úthálózat állapot 
felmérése, valamint fejlesztési javaslatok kidolgozása az alábbiak szerint: 

• a leromlott állapotú szilárd burkolattal rendelkező utak (kb. 9 km) felújítására 
javaslatok kidolgozása tervezői költségbecsléssel, az utak állapotának minősítése 
százalékos értékkel, amely az utak geodéziai felmérésén, pályaszerkezeti 
rétegfeltáráson (utcánként) és roncsolásmentes ejtősúlyos teherbírás felvételen (100 
m-ként) kell alapuljon,  

• valamint a jelenleg még burkolattal el nem látott útszakaszok (kb. 9 km) szilárd 
burkolattal történő ellátására javaslatok kidolgozása tervezői költségbecsléssel, amely 
a jelenlegi földhivatali térkép nyilvántartáson kell alapuljon.  

A fentiek alapján készítendő dokumentációk elkészítésének költsége előzetes árajánlat 
alapján: 

• Hálózat felmérési terv: nettó 3.748.800. Ft+Áfa 
• Hálózat korszerűsítési javaslati terv: nettó 2.000.000 Ft+Áfa. 

 
Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatokban foglaltak 
elfogadására. 
 
1.számú határozati javaslat:  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján hozzájárul ahhoz, 
hogy a Fazekas Mihály utca útépítési engedéllyel nem rendelkező szakaszára az 
engedélyezési tervek elkészítésre, valamint az engedélyeztetési eljárás lefolytatásra 
kerüljön, melynek becsült bekerülési költsége bruttó 1.017.200 Ft. 
A szükséges forrás az önkormányzat 2017. évi költségvetésének fejlesztésekhez 
kapcsolódó tartalékalapjából kerül biztosításra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné – polgármester 
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2.számú határozati javaslat:  
 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § alapján hozzájárul ahhoz, 
hogy az önkormányzati kezelésben lévő fejlesztendő belterületi úthálózat állapot 
felmérése, valamint fejlesztési javaslatok kidolgozása céljából Hálózat felmérési terv, 
valamint Hálózat korszerűsítési javaslati terv kerüljön elkészítésre, melynek becsült 
bekerülési költsége bruttó 7.300.976 Ft. 
A szükséges forrás az önkormányzat 2017. évi költségvetésének fejlesztésekhez 
kapcsolódó tartalékalapjából kerül biztosításra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dombi Imréné – polgármester 
 
Püspökladány, 2017. június 22. 
          Dombi Imréné 
                                                                                                   polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


