
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 
 

2021. évben végzett gépi földmunkák 
 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2022. január 13. és a 2022. február 15. napján megtartott képviselőtestületi ülésen napirendi 
pontként szerepelt a 2021. évben végzett gépi földmunkák ügye. 
 
A képviselőtestület úgy döntött, hogy a munkálatok alátámasztásaként, azok áttekintéséhez a 
munkavégzéssel érintett utakról és ingatlanokról kimutatást, részletező adatokat és térképeket kér. 
 
A részletes adatok és kapcsolódó dokumentáció a jelen előterjesztés mellékletét képezi. A megelőző 
időszakban gépi földmunkavégzéssel érintett utakkal kapcsolatban a helyreállítás módjáról (vis maior 
támogatás, illetve önköltség) külön lista készült. 
 
Az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe az elvégzett munkálatok kifizetésének fedezete 
betervezésre került („045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása” kiadási soron). 
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat szerinti döntés 
meghozatalára: 
 

……/2022. (….. . …..) számú képviselőtestületi határozat: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kehidakustány 
Község Önkormányzata részéről megrendelt, és Kulifai Zoltán egyéni vállalkozó által 2021. 
évben elvégzett, a jelen előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentáció 
szerinti munkálatok elvégzését szükségesnek és indokoltnak ítéli, így a megrendelésüket és a 
teljesítésigazolásukat jóváhagyja. 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a Kulifai Zoltán egyéni vállalkozó által benyújtott 6 db, 2022-000007 – 2022-0000012 
sorszámokkal ellátott számlák szerinti, összesen bruttó 7 115 556 Ft összegű szolgáltatási díj 
kifizetésére. 
 
Felelős:  Lázár István polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Kehidakustány, 2022. március 21. 
 
 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 



Kehidakustány 050 hrsz. Deák-kút utca 

 



Kehidakustány 797 hrsz. Vágóhíd u., Malombokrai u., Komlókert u., Major u.,  

 



Kehidakustány 894/6 hrsz. Akácfa u., 894/25 hrsz. és 897/6 hrsz. Eperfa sor, 896 
hrsz. Juharfa sor, 

 



Kehidakustány 1115 hrsz., 1399 hrsz. Nádirigó utca 

 



Kehidakustány 1509/2 hrsz.  

 



Kehidakustány 1568 hrsz. Csendes utca 
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Állapot felmérési Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: 2021. december 23. Kehidakustány hivatali helyiségében (8784 Kehidakustány, 

Dózsa György utca 7.)  
 
Tárgy: Kehidakustány 797 és az 1115 hrsz-ú utakon keletkezett burkolatromlások 

állapotfelmérése. 
 
Jelen vannak:   Kristóf Katalin  Kehidakustány Község Önkormányzata 

Peczeli Zoltán   Kehidakustány Község Önkormányzata 
megbízásából 

 
Kehidakustány Község Önkormányzata, kérésére helyszíni bejárást tartottunk a 797 és az 
1115 hrsz-ú utak állapotfelmérésére.  
A bejárás oka a 797 és az 1115 hrsz-ú utak keletkezett burkolatromlások mértékének 
megállapítása.  
 
A 797 hrsz-ú út paraméterei: 
 Hossza:  730 fm 

Burkolatszélesség: 3,5-4,5 m 
 Pályaszerkezet: kövezett burkolatú  
 
A 1115 hrsz-ú út paraméterei: 
 Hossza:  394 fm 

Burkolatszélesség: 3,5-4,5 m 
 Pályaszerkezet: kövezett burkolatú  
     
A Kehidakustány 797 és az 1115 hrsz-ú utak kövezett burkolatú utak, melyek mellet a 
vízelvezetés nem megoldott. 
A helyszíni bejárás során megállapítható, hogy a 797 és az 1115 hrsz-ú kövezett burkolatú 
útburkolaton folyamatos kátyúsodás, minimális nyomvályúsodás látható, valamint magas 
útpadka. A felmagasodott útpadka miatt a csapadékvíz nem tud a burkolatról lefolyni, mely 
következtében keletkezhettek a kialakult burkolathibák.  
A kialakult kátyúk, nyomvályúk a közlekedők számára fokozott balesetveszély jelentenek. A 
burkolaton tapasztalt, látható hibákat mielőbb ki kell javítani. A karbantartási munkálatokat 
rövid időn belül el kell végezni még a burkolat teljes leromlása előtt. A felmagasodott 
útpadkát le kell nyesni, hogy az esetleges csapadékvíz mielőbb lejusson az út burkolatáról és a 
burkolat alap mentesítve legyen az elázástól. A jelen helyzetben a karbantartási munkák 
elvégzése során a burkolat állapota jelentős mértékben javulna, valamint biztosított lenne a 
balesetmentes közlekedés. 
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A karbantartási munkákhoz javasolt technológia: 
 
A kő burkolaton látható kátyúkat, nyomvályúkat FZKA 0/22 frakciójú zúzottkő 
felhasználásával kell kijavítani.  
A felmagasodott útpadkát le kell nyesni, a lenyesett földet el kell szállítani. 
 
A jegyzőkönyv lezárásra került. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
…………………………. 

 
…………………………. 

Kristóf Katalin Peczeli Zoltán  
  
 

 



Hrsz. Megnevezés Helyreállítás módja Lakosok száma Megjegyzés
Vágóhíd utca 13

Malombokrai utca 35
Komlókert utca 48

Major utca 14
1115.
1399.

saját költség 5 felső szakasz
vis maior, 10% önrész  - alsó szakasz

saját költség 0
vis maior, 10% önrész  - 

"Kertészkert"
894/6. Akác utca saját költség 7

894/25.
897/6.
896. Juharfa sor saját költség 10
041. Pircsi út saját költség 0 Nincs hivatalosan elnevezve

1509/2. Pap út vis maior, 10% önrész 0 Nincs hivatalosan elnevezve, a Csendes utcához vezet fel, ahol vannak lakók

0

a Diós-völgyi utcára vezet, ahol vannak lakók

797. saját költség

050. Deák-kút utca

Eperfa sor saját költség

1568. Csendes utca 

Nádirigó utca saját költség 5

















Kehidakustány, 014 hrsz.-ú Pircsi u. 
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