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Készítette: Balla László műszaki ügyintéző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. november 27-i ülésére
Tárgy: A Medgyesegyháza, Bocskai utca aszfaltozására kért árajánlatok megtárgyalása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Bocskai utcai útalap az ott lakók pénzügyi hozzájárulásával épült, 300 folyóméter hosszan
3,00 méter szélességben a József A. és Áchim utcák között. Mintegy 30 cm mély úttükör
készült, melybe az un. volt állatvásártéren felhalmozott és összetört beton, tégla, cserép
törmelék került behordásra, elterítésre, tömörítésre. Az így kialakított felület kapott egy kis
szemcseátmérőjű speciális kötőanyaggal kevert kiékelést, amely vízzel való érintkezéskor ad
egy lezáró szilárd felületet.
Mára a megnövekvő forgalom – főleg a mezőgazdasági gépek közlekedése miatt –
nagymértékben kikátyúsodott. Az út szélessége miatt folyamatosan mindkét oldalon kb. 40
cm átmérőjű, 5-15 cm mély kátyúk alakultak ki.
Maga az út megfelelő sebesség mellett használható, de a kátyúk és a kiálló (2 darab)
szennyvízcsatorna aknák miatt a közlekedés biztonság megkérdőjelezhető.
Elsősorban a közlekedés biztonságát, illetve a lakók pénzügyi hozzájárulását tekintve a teljes
útfelület kátyúzása szórt anyagból mindenképpen indokolt és szükséges, amelyet próbálunk
folyamatosan el is végezni.
További vastagságot emelő, akármilyen száraz kőszórás nem ajánlott. Lehetséges műszaki
megoldás az un. felületi lezárás, amely lényegében a meglévő út sepréséből, portalanításából
áll, melyet kétszeri emulziós belocsolás és kétszeri kőszórás követ. Ez a megoldás akkor jó,
ha a felület lezárására nyáron kerül sor, mert lényegében a forgalom aszfaltosítja el a felületet.
Viszont az út 3,0 m szélessége miatt ez nem tud megvalósulni, így felület továbbra nyitott
marad. Példaként tudnám említeni az Arany János utca Rákóczi és Deák F. utcai szakászát,
vagy a Táncsics utca Árpád és Rákóczi szakászát még a szennyvízberuházás előtt.
A megnyugtató megoldást a kikátyúzott felület 4,0 cm vastagságú kopó réteggel való ellátása
jelentené.
Előzetes árajánlatkérésre került sor ívekkel együtt 930 m2 területű 4,0 cm vastagságban
hengerelt aszfalt AC 11 (50/70) aszfaltkeverékből készítve, illetve a két szennyvízakna szintre
emelésére.
Ajánlatot adtak:
-

Szabó-TLM Bt. (2120 Dunakeszi, Tisza utca 37.) bruttó 4.918.710,- Ft értékben 4 év
garancia vállalásával
Útkellene Kft. (1136 Budapest, Tátra utca 5/a) bruttó 5.186.794,-Ft értékben 2 év
garancia vállalásával;
Nagybull Gold Kft. (1085 Budapest, József krt.69.) bruttó 5.905.500,-Ft értékben és 2
év garancia vállalásával.

Megállapítható, hogy mindhárom ajánlat lényegében megfelel a jelenleg leellenőrizhető
aszfaltozási egységárnak.
A kedvező időjárási viszonyok esetén lényegében egész évben lehetett aszfaltozni, de
hivatalosan decembertől márciusig már nem nagyon adnak ki a keverő telepek aszfaltot.
Pályázati kiírás, forrás meglévő útalapra kopóréteg kialakítására nem szokott lenni. A
pályázatok felújításra, illetve új út építésére vonatkoznak. Ismerve a nagyságrendi bekerülési
költséget javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület 2019. évi költségvetés tervezésekor a
foglalkozzon ezzel a kérdéssel.
HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a medgyesegyházi
Bocskai utcára bekért előzetes aszfaltozási ajánlatokat és figyelem bevéve az előzményeket az
alábbiak szerint dönt:
-

Egyetért a felület 4,0 cm vastag aszfalt kopóréteggel való ellátásával;
Egyetért azzal, hogy a kivitelezést 2019. első félévében teljes körű konkrét árajánlati
felhívás keretében kiválasztott kivitelezővel el kell elvégeztetni;
A becsült kivitelezés költséget - bruttó 5,2 millió Ft – be kell tervezni a 2019. évi
költségvetési rendeletbe.
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