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Meghívót és a határozatot kapja: --- 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A dávidföldi területen, a Flóra és a Gizella utcákban kialakított építési telkek 
megközelíthetőségének és későbbi értékesíthetőségének érdekében az önkormányzat a 2010. 
évi, majd áthúzódó tételként a 2011. évi költségvetésben 5 MFt-ot biztosított a Krisztina utcai 
közút továbbépítésére. A hatósági engedélyezési eljárással párhuzamosan a kivitelező 
kiválasztása is megtörtént, az építési munkákat az elmúlt hetekben a kivitelező a vállalkozási 
szerződésben foglaltak szerint elvégezte. Az 5 MFt-ból a közút 210 m-es hosszában a 
földmunka, valamint a terv szerinti zúzalékos útburkolat alap készült el. A távlati tervek 
szerint a Krisztina utca további kb. 80-90 m hosszúságú szakasz megépítésével a város ÉNY-i 
elkerülő útjához csatlakozna. 
 
A beruházásokról szóló beszámolókban az elmúlt időszakban többször is jeleztük a tisztelt 
képviselő-testület felé, hogy a közút végleges, hatósági engedélyben foglalt kialakításához 
további forrásra lesz szükség. A kivitelező cég szakmailag javasolta az önkormányzatnak, 
hogy az elkészült zúzalékos burkolat alap rövid időn belül kapjon legalább 1 réteg szilárd 
burkolatot. Az előzetesen bekért árajánlatok alapján a terv szerinti 2 rétegű aszfaltburkolat (7 
cm vastagságú kötő-, valamint 4 cm vastagságú kopóréteg) kialakításának a költsége erre a 
szakaszra 4,8 MFt+ÁFA. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetét figyelembe véve 
szükségesnek láttuk olyan alternatív műszaki megoldás keresését, amely költségben 
kevesebb, mint a terv szerinti burkolat kialakítása, azonban szintén szilárd burkolatot 
eredményez, és egyben megvédi az elkészült burkolatalapot. A kivitelező ajánlatott tett 8 cm 
vastagságú mart aszfalt bedolgozására, majd erre bitumen emulziós permetezéssel további 
zúzalékréteg behengerlésére, amely szilárd burkolatot eredményez a meglévő burkolatalapra. 
Mart aszfaltból készült burkolat Komlón eddig még nem készült, azonban a technológia 
szakmailag elfogadott, az országban számos útépítő cég foglalkozik mart aszfalt 
bedolgozásával. A Közlekedési Hatóság is elfogadja az ezzel a technológiával készült 
közutakat, így a kivitelezést követően a hivatalos forgalomba helyezési eljárás is 
lefolytatható. A kivitelezés költsége pedig jóval kisebb, mint a melegen hengerelt, új 
aszfaltburkolat kialakításának a költsége. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a Krisztina u. kb. 
840 m2 nagyságú új szakaszára a mart aszfalt bedolgozásának a költsége a fent leírtak szerint 
1,5 MFt+ÁFA. 
 
Javaslom a tisztelt képviselő-testületnek, hogy az előzőekben leírt indokok alapján az 
önkormányzat fogadja el a Krisztina utca útburkolat mart aszfaltból készített kialakítására tett 
árajánlatot és rendelje meg a kivitelezési munkákat. 
 
Határozati javaslat: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, a Gazdasági, Településfejlesztési, 
valamint a Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottság javaslatai alapján – megtárgyalta a 
Krisztina utca II. ütem útburkolat kialakításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
A képviselő-testület a Krisztina utca II. ütem útburkolat kialakítására adott 1,5 MFt+ÁFA, 
összesen bruttó 1,875 MFt összegű ajánlatot elfogadja. A beruházás megvalósításához 
szükséges forrást az alábbiak szerint biztosítja: 
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1. A költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő „Liliom u. 9. épület süllyedés 
elhárításának költségeire céltartalék (Szt.Borbála)” megnevezésű 5.000.000,- Ft 
összegű előirányzat, illetve a 31/2011.(II.24.) számú határozat szerinti tényleges 
költség (4.371.316,- Ft) különbözetét, 628.684,- Ft-ot, valamint 

2. A költségvetési rendelet 8. sz. mellékletében szereplő „városi általános fejlesztési 
tartalék” megnevezésű előirányzat terhére a fennmaradó 1.246.316,- Ft-ot. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelező Sztráda 92 Kft.-vel a 
vállalkozási szerződés fentiek szerinti módosítását megkösse. 
 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Polics József  polgármester 

 
 
 
Komló, 2011. április 26. 
 
 
         Polics József  
         polgármester 
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