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Készült a bizottság 2011. május 23-i üléséről 
 
 
 
 
Az ülés helye: Városháza ülésterme 
 
Jelen vannak: 
Vasaji László Arnold a bizottság elnöke, Aranyi János Gábor, Banyári István, Matula Jánosné 
képviselők, a bizottság tagjai, Tóth József a bizottság külső tagjai (5) 
 
Meghívottak: 
Vörös Sándor polgármester, Nagy Erzsébet aljegyző, Kovács Péter alpolgármester 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke: 
Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a bizottsági ülés határozatképes. 
 
Javasolta, hogy a 2011. május 25-i testületi ülés elé kerülő napirendi pontot tárgyalja meg és 
véleményezze a bizottság: 
 

1.) Útépítésre beérkezett ajánlatok megvitatása 
 
1./ Napirend: 
     Útépítésre beérkezett ajánlatok megvitatása 
 
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke: 
Két ajánlat érkezett, az elbírálásnál elmondanám az általam vélt szempontokat, melyeket 
mindenképpen kérem, hogy a döntésnél vegyék figyelembe. A szűkös anyagi helyzetben a 
jobb minőségű, illetve jobb anyaggal elvégzett útalap építés valósuljon meg, szemelőt tartva, 
hogy a lehetőséghez képest azokat az utcákat csináltassuk meg, amelyek nem voltak szilárd 
burkolattal ellátva és jelentős forgalmat bonyolítanak le. Az utak közül vannak 
forgalomképes, illetve kevésbé forgalomképes utcák, az ajánlatok alapján megállapítható, 
hogy az egyik ajánlat magasabb, mint a másik. Az ajánlaton belül van erősebb, illetve 
gyengébb műszaki tartalom, a két ajánlat között 5-7 % különbség van salakos, illetve 
martaszfaltos záróréteg között. Lehet, hogy szűkösek a kereteink, viszont a mart aszfaltos 
technikát, az 1500 Ft/m2 egységárat javaslom elfogadni a Bem és a Síp utcánál. A műszaki 
tartalom 15 cm-es 0/56-os salak + 5 cm-es mart aszfalt. A Jókai, Vörösmarty és Erkel 
utcáknál javaslom a 2500 Ft-os árajánlatot elfogadni, melynek a műszaki tartalma 20 cm 
20/80-as salak, + 10 cm-es mart aszfalt. Ezek az árak bruttó egységárak, magába foglalják a 
tükörkészítést, a föld, padka kiigazítását. Javaslom, hogy fogadjuk el a két említett egységárat 
és a megfelelő munkák ezekben, az utcákban végződjenek el.  
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Vörös Sándor polgármester úr 
Ezzel csak egy gond van, ha felszorozzuk, az összeg lényegesen túl van azon az összegen, 
ami az éves útalap építésre, rendelkezésre áll. Én öt utcát említek: a Bem, Síp, Klapka, 
Somogyi B. és Kölcsey utcákat. Javaslom, hogy a Kölcsey és Somogyi B. utcában csak 
kátyúzást kellene végezni. Az árajánlatból a Bem, Síp és Klapka utcákra számítást végeztem 
1500 Ft/m2 egységáru mart aszfaltos útalapnál az összeg 2.868 eFt. lenne. Javaslom, hogy a 
Bem és Klapka utcát csináltassuk meg rögtön, marad egy 750 eFt értékű munka a Síp utcára, 
ezt pedig akkor javaslom, amikor a Bácsvíz Zrt-től az osztalékot megkapjuk. Így ezt a három 
utcát ebben az ütemezésben meg lehetne tenni.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke: 
Kérdésem, hogy utcánként hány négyzetméterrel számoltál?   
 
Vörös Sándor polgármester úr 
A Bem utcát 740 m2-rel, a Klapkát 672 m2-el, a Síp utcát pedig 500 m2-el.  
 
Aranyi János Gábor képviselő úr 
Én is elnök úr véleményével értek egyet, hogy mart aszfalttal csináltassuk, mert annak az lesz 
az előnye, hogy egy aszfaltpermettel tíz évre megoldanánk a problémáját.   
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke: 
Az elhangzottakat figyelembe véve a két ajánlat közül az Arbau Komplex Bt. ajánlatát 
javaslom elfogadni, ezen belül az ajánlat II. alternatíváját (15 cm-es 0/56-os salak + 5 cm mart 
aszfalt) - 1.500 Ft/m2 egységáron a hozzá tartozó földmunkával, tükörkészítéssel, 
tömörítéssel, padkarendezéssel - javaslom elfogadni. Továbbá javaslom, hogy Polgármester 
úr kösse meg a vállalkozási szerződést a Bem és Klapka utcákra, az ott utólagosan felmért 
négyzetméterrel.  
 
Matula Jánosné képviselő, a bizottság tagja 
Kérdésem, hogy a Bem utca fontosabb, mint a Síp utca? 
 
Kovács Péter alpolgármester úr 
Nem a legforgalmasabb utca egyik sem, a Bem utca rendezettebb utca a Síp utcánál. Én 
mindig azt szoktam támogatni, ahol rendezettebb az utca, az élvezzen elsőbbséget. Egyetértek 
a Bem és a Klapka utcák sorrendjével.  
 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke: 
Megkérdezi a bizottság tagjaitól, hogy ki ért egyet a javaslattal? 
 
A bizottság tagjai 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták: 

 
 14/2011. számú Városgazd.biz.hat. 
Útalap építés            H a t á r o z a t  
 
 
1./ A Városgazdálkodási Bizottság az útalap építésre beérkezett ajánlatokat megtárgyalta, és 
az Arbau Komplex Bt. ajánlatát javasolja elfogadni, az ajánlat II. pontjában szereplő 1500 
Ft/m2 egységáron.  
 
2./ A bizottság javasolja továbbá, hogy  
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- Polgármester úr kösse meg a vállalkozási szerződést  a Bem és a Klapka utcákra az 
utólagosan felmért négyzetméterrel, valamint a 
- Síp utca építésére a Bácsvíz Zrt. osztalék kifizetése után kerüljön sor.  
 
3./ Ezen határozatról értesül: 
Vasaji László Arnold képviselő, a bizottság elnöke 
 
 
A bizottsági ülésen több napirend nem volt, elnök úr megköszönte a jelenlévők aktivitását, 

majd az ülést bezárta.  

 

 
Kmft. 

 
 

       Vasaji László Arnold  
                                                            képviselő 

                Városgazdálkodási Bizottság elnöke 
 


