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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Hegymagas Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében rendelkezett a 646hrsz-ú 

Kovácsműhelyi út javításáról. 

Ennek keretében a70m-es útszakasz zúzott kővel való javítása és 2m szélességben az útszakasz hideg 

aszfaltozása készül. 

A Polgármester az árajánlatokat két cégtől kérte meg. 

 

Megkeresésemre az alábbi árajánlatok érkeztek be: 

1. Szabó-Szabó Road Kft. (5321 Kunmadaras, Bem József utca 39.) – bruttó 673.100 Ft 

2. Noel Road System Kft. (1141 Budapest, József körút 69. fsz.1.) – bruttó 842.010 Ft 

 

Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik. 

Javasolom a legalacsonyabb ajánlattevő ajánlatát elfogadni. 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. napjától a Képviselő-testület 

feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve véleményüket 

megküldeni szíveskedjenek. 

 
Határozati javaslat 

 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2021. (VI. .....) Kt. határozata 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Hegymagas 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következő döntést hozom: 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a 

Kovácsműhelyi út javítás teljes körű kivitelezési munkáival az árajánlatának megfelelően a 

……………………..-t bízom meg ……….. Ft, azaz ………………………………….forint összegben. 

A kivitelezési munkák költségére a 2021. évi költségvetésben Közutak, hidak, alagutak, fenntartása, 

üzemeltetése kormányzati funkción tervezett előirányzat terhére 500.000Ft biztosított, a különbözetre a 

tartalék biztosítja a fedezetet. 

A Polgármester a kivitelező tájékoztatásával és a munka megrendelésével kapcsolatos intézkedéseket 

megteszi, és a Képviselő-testületet tájékoztatja a megtett intézkedésekről és a szerződés aláírásáról. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:   Gyurka Miklósné polgármester 

 

Hegymagas, 2021. június 8. 

           

Gyurka Miklósné 

            polgármester 


