
 
 

 
ELŐTERJESZTÉS 

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 
 

2021. évben végzett gépi földmunkák 
 

Készítette: Dr. Gajár István jegyző 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata 2020. március 31. napján szolgáltatási keretszerződést kötött 
Kulifai Zoltán egyéni vállalkozóval gépi földmunkák elvégzése és anyagszállítás tárgyában. 
 
E keretszerződés 2. pontja alapján „Megrendelő képviselője a jelen keretszerződésben foglalt 
szolgáltatások elvégzésére esetenként, egyedi megrendeléseket ad a Szolgáltatónak”. 
 
A 2021. évben megrendelt és teljesített, nem vis maior eseményhez kapcsolódó munkálatokat a jelen 
előterjesztés mellékletei, valamint az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza: 
 

Helyszín:      Bruttó összeg 
Vágóhíd, Malombokrai, Komlókert és Nádirigó utcák: 2 637 028 Ft 
050. hrsz. (ún. „Gyurgyalagos”)    1 863 344 Ft 
1568. hrsz. (ún. „Urak horgosa”)   577 596 Ft 
041. hrsz. út (ún. „Pircsi út”)    162 560 Ft 
0305/1. hrsz. (Kustányi temető parkolója)  952 500 Ft 
ún. „Kertészkert” részei     922 528 Ft 
Összesen:      7 115 556 Ft 

 
A teljesítésében leigazolt, és Kehidakustány Község Önkormányzata felé kiszámlázott munkálatok 
ellenértékének kifizetéséhez a T. Képviselőtestület jóváhagyása szükséges. 
 
A megrendelések, teljesítésigazolások és számlák (összesen 6 db) a jelen előterjesztés mellékleteit 
képezik. 
 
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. január 10. 
 
 
Lázár István s.k. 
polgármester 
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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  
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