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ELŐTERJESZTÉS-9.  
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2021. október 13. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: jegyző 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör: Kerékpárút felújítása – támfal helyreállítása 

1.A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 

A PM_KEREKPARUT_2018/27 pályázat keretein belül elindult a kerékpárút felújítása. A 

Halas alatti útkanyarulatban a támfal beszakadása, alapjának kimosódása miatt a kerékpárút 

állékonysága nem biztosított, a támfal helyreállítása szükséges. Ennek alátámasztására 

mellékeljük a műszaki ellenőr nyilatkozatát (támfal_műszaki ell nyilatkozat.pdf), illetve 

fotókat. Kivitelező erről szóló árajánlata 2.194.560,-Ft-ról szól, melyet szintén mellékelünk 

(Maros kerékpárút Halas alatti kanyar.xls). 

A munkálatok előre haladása közben a további szakaszok felülvizsgálata is megtörtént. A 

pályázat beadása óta eltelt idő alatt annyit romlott a kerékpárút állapota, hogy a Panoráma 

parkoló és a Halas közötti szakasz 20%-ban történő - pályázat szerinti - lokális javításai nem 

oldják meg a problémát, a teljes kopóréteg felújítására van szükség. Az út egyenetlenségei 

miatt a min. 4 cm új aszfaltvastagság ezen a szakaszon elvárt. Ennek további költség vonzatai 

keletkeztek, melyek egy részét a pályázat egyéb sorainak átcsoportosításával tudunk fedezni. 

Ezek: kerékpártámaszok elhelyezése, veszélyes fák gallyazása, kivágása, előnevelt fák 

ültetése. Ezen feladatok a Strand felújításának keretében megtörténtek, így átcsoportosítható a 

költségük. A fennmaradó 389.890,-Ft összeget, illetve a támfal felújításának összegét – 

mindösszesen 2.584.450,- Ft - a tartalékkeret terhére kérem biztosítani. 

A megrendelő kérésére a kerékpárút kivitelezése futóverseny lebonyolítása miatt később 

indult, ezért a szerződés határidejének húsz nappal történő meghosszabbítását javasoljuk. 
 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 

 

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE  

 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 

- 

6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 

 

7. MELLÉKLET: 

- Árajánlat 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testület 

…../2021. (…..) határozata 
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Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt különbözeti 

árajánlat szerint elfogadja a PM_KEREKPARUT_2018/27 pályázat belső költségeinek 

átcsoportosítását, és 2.584.450,- Ft további forrást biztosít az általános tartalék terhére.  

A vállalkozói szerződés véghatáridejét 20 nappal meghosszabbítja. 

Felhatalmazza a polgármestert a módosított vállalkozói szerződés aláírására az ÚT-FINIS 

Kft-vel (2626 Nagymaros, Csokonai u. 5.). 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 
 

Nagymaros, 2021. október 13. 

 

 

 Heinczinger Balázs  Lindmayer Eszter 

 polgármester  jegyző 


