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Arajánlat

Pomáz Város Onkormányzata
2013 Pomáz, Kossuth Lajos u.23-25.
Hardi Péter Pál alpolgármester úr részére

Tárgy: Pomáz. Panoráma u. építése Szegfű u.-tól külterületi szakaszhatárig 286 m h

l. Földkiemelés útttikörből elszállítással az in bal oldalán épülő ház előtti területről
130,0 m3 x 6.500 Ft 845.000 Ft

2. Bozót- és cserjeírtás az út beépítetlen telkek elotti szakaszán
48mx10m:480m2
480 m2 x 800 Ft 384.000 F't

3. Uttükör kialakítás tömörítéssel aztlt teljes hosszában 5 m szélességben Íbld elszállítás
nélkül
1430m2 x 1380 Ft 1.973.400 Ft

4. Útalap készítése 0/80 dolomitból tömörítéssel 20 cm vtg.
1430 m2 x 0,2 : 286 m3
286 m3 x 9.800 Ft 2.802.800 rt

5. osztályozott törtaszfalt terítése kész alapra tömörítéssel
l0 cm vtg.
143 m3 x 10.800 Ft L544.400 Ft

6 . B itumen szó r ás 2x 4l8 -os zÚzalékkal, töm örítéssel
1430 mZ x 1.500 Ft 2.145.000 Fr

7. Profil szikkasáó árok szakaszok készítése, kitermelt ftild elszállításával
150 m x 2.000 Ft 300.000 Ft

Nettó összesen: 9.994.ó00 Ft
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Tisztelettel:

Bodó Lajos
Ugyvezető
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uÉnnöxr szoteÁlrnró És rrnesKEDELMI KFT. 2073 Pomáz, Katona József u. 18

Email : kisst@rentakiss.hu

Cím: Pomáz Város önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 23

Tel: 06261322-236

Tárgy: Pomáz, Panoráma utca építése Szegfű utcától a külterületei szakaszhatárig 286 fm. költségvetés műszaki
tarta lmána k véleményezése'

Leidinger IsWán polgármester részére!

Megköszönve bizatmukat a tárgyi útépítés ajánlati köttségvetése alapján az alábbiakban adok
míiszaki véleményt:

Az árak az általános piaci áraknál alacsonyabbak, de a létesítmény kivitelezhető belőle. Valószínűsíthető a helyi

vá l la lkozótól a korrekt, kedvezményes ajá nlat.

Meoieovzések a műszakitartalomra.

1' A költségvetés szerint a meglévő útra rátöltés kerÜl, az új útpálya cca.30 cm-rel magasabb lesz. (20cm

zúzoftkő és 10 cm martaszfalt)
z. A további felépítmények anyaga alapján a tevékenység szilárd burkolatú út építése, ami magaután vonja

többek között a továbbiakat is.
3. Vízelvezetés gyanánt a szikkasztó árok jó megoldás, de az intenzív és hosszabb esőket nem tuja kezelni,

illetve a parkolást is gátolni fogja. El fog tűnni az árok, előbb, vagy utóbb'
4. Az emulziós felületnek az ,,el aszfaltosodásához'' intenzív forgalom és meleg időjárás kell' A hideg és a víz

idő előtt tönkre teheti. Átalában nem az útra hulló, hanem a telkekről kiengedett csapadékvíz
mennyiségek a relevánsak.

5. Valószínűsíthetően évek múlva már, mint aszfaltos utat lehet indítani kezelői hozzájárulással, felújítási
pályázatokon.

Általánossáoban.

A teru nélkÜli munkához azért az kell, hogy hossz-szelvényében és oldalesésében korrekt legyen a végeredmény'
Egy kicsit legyen tervezett a geometria, javasolnám a kezelő által áwett teljes hosszban való tengely, vagy

burkolatszél kitűzés, végleges magassági és vízszintes megjelenéssel.
Ezzel még a vízelvezetés nem lesz megoldva a jövőre nézve, de sok poros évet lehet megelőzni vele.
Sok helyén ez az a kényszer Van az önkormányzatokon, mert a komplex útépítés tényleg komoly anyagi ráfordítást

igényel, hozzátéve, hogy a környező ingatlanok értékének növekedése szempontjából viszont elenyésző összeg.

Támogatni való a portalanÍtás, hirtelen komfoft növekedéssel jár, csak tudjuk hova szeretnénk eljutni vele 10_20 év

múlva, a mostani építés is a jövő alapjaként épÜljön.

Pomáz, 2021. augusztus 05
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MérnÓki Szolgáltató és Kereskedelmi Ktt'

201 3 Pomáu, Katona Józsel u. 18.

Adószám: 1 0870756-2-1 3

Kiss Tibor tervező
MK 13-9679
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Érkeztetés dátuma:

2021 AlJ6 25.

Érkeztetö szám:

LLIL6
Melléklet

É

Érk€ztetó megjegyzése

Pomdz Vúros onkormúnyzata

20I3. Pomáz, Kossuth Lajos út 23.

részére

Szám:

Felaiánlás közérdekű célra

Alu1írott

Név: \i 'Btjsv

(természetes személy es etén)

Születési hely !8,

Születési idő: ...... '.l?X .p;!}:...

Adószóm/adóazonosító j el : . . . . . .(.{{. cn c. . .#. t6:

(jogi személy esetén)

Képvis elő neve, a képviselet minős ége.''.. ... ... ...

Cégjeg,lzélcszóm: ...

Adószóm:

Lakóhely/székhebl

Közérdekű kötelezettségvállaló (továbbiakban: Kötelezettségvállaló)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 20|3. évi V. törvény 6:589. $ szerinti, egyszeri ingyenes

vagyoni szolgáltatás teljesítését vállalom közérdekű célra (közérdekű kötelezettségvállalás),
az a|ábbiak szerint:
Ke dv e zményezett nev e : P omáz Vóro s Önkorm ónyz at a
Székhelve: 20]3 Pomóz, Kossuth Lajos út 23.

Adószám: 1 57 3 1 058-2-1 3

B anlrsz áml aszóm : K&H B ank ] 04 0 3 0 5 7 5 0 4 8 5 4 5 6 - 5 7 4 8 1 0 0 8

1. Kozérdekű kötelezettségvállalás összege: . . ... .O.EyQ,..*&',::.
2. Közérdekű cél meghatározása;

L
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3 Kötelezettségvállalóként tudomásul veszem, hogy a közérdekű kötelezettségvállalás
összegéből megvalózulő eszköz, beruházás etc. a kedvezményezeIttulajdonába kerül.

Kötelezettiégvállalóként tudomásul veszem, hogy az egyszeri szolgáltatásra irányuló
kötelezettségvállalást érvényesen a teljesítés előtt lehet visszavonni, ha a kötelezettség
elvállalása után a kötelezett körülményeiben olyan lényeges vátltozás állott be, hogy a
kötelezettségvállalás teljesítése többé el nem várható'

l(elt: 20..... ..hó '.......nap

áilalő

5. Kedvezményezettként nyilatkozom, hogy'
A) a közérdekű kötelezettségvállalást befogadom és vállalom, hogy a teljesített

közérdektÍ kötelezettségvállalás tisszegének felhasználásátva| 2. pontban megielölt
közérdekű cél megvalósítását, határidővel.

B) a közérdekű kötelezettségvállalást visszautasítom
BA) mert, a közérdekű kötelezettségvállalás összege a közérdekű cél megvaló sítására
elégtelen

BB) mert, a közérdekű cél megvalósítása nem hrtozikaz önkormányzatfeladatkörébe
BC) mert,

6. Kedvezményezettként tudomásul veszem, hogy a PTK 6:590. $ (2) bekezdése alapján:
,,Ha a kijelölt szerv a szolgiltatást nem fordítja a meghatórozott célra, az ebből eredő
igények érvényesítésére az üglész is jogosult"'

Pomán,20 .... hó..... .nap

polgármester

l. Kötelezettségválla|ő
2. Pénzügyi és Adóügyi csoport
3. kattár

4

aKapj

2

1 
a kívánt rész aláhúzandó
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Pomdz Vdros onkormtÍnyzata

2013. Pomáz, Kossuth Lajos út 23

részére

Szám:

Felaiánlás közérdekíÍ célra

Alulírott:

Név: Balla Bólint

(természetes személy es etén)

Születési hely : Sátoralj aújhely

SzüIetési idő: 1 985. 1 0. 07.

Adószám/adóazonosító j el : 84 3 3 7 8 3 3 1 9

(jogi személy esetén)

Képviselő neve' a képviselet minősége:

Cégjeg1,,zékszám:

Adószám:

Lakóhel}l/székhely

Közérdekű kötelezettségvállaló (továbbiakban: Kötelezettségvállaló)
A Polgári Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény 6:589. $ szerinti, egyszeri ingyenes
vagyoni szo|gáltatás teljesítését vállalom közérdekű célra (közérdekű kötelezettségvállalás),
az alábbiak szerint:
Ke dve zménvezett neve : P omóz Váro s Önkormányzata
Székhel}le: 20]3 Pomáz, Kossuth Lajos út 23.

Adószóm: 1 57 3 1 058-2-1 3
Banlrs zómlaszóm : K &H B ank 1 04 0 3 0 5 7 5 0 4 8 5 4 5 6- 5 7 4 8 1 0 08

1. Közérdekű kötelezettségvállalás összege: bruttó 3l0.000 Ft azazhátomszáztízezet forint

2. Közérdekű cél meghatározása:

Pomáz, Panoráma út utolsó szakaszrínak felújítása a SzegfiÍ utcai kereszteződéstől a zsákutca végéig.

Érkeztelés dátuma

2021 AlJ6 2 5,

Érkeztető szám:

lztr+
Melléklet

Érkeztetö

Érkezteló megjegyzése
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3. Kötelezettségvállalóként tudomásul veszem, hogy a közérdekű kötelezettségvállalás
összegéből megvalósuló eszköz, beruházás etc. a kedvezményezett fulajdonába kerül.

4. Kötelezettségvállalóként tudomásul veszem, hogy azegyszeri szo|gáltatásra irányuló
kötelezettségvállalást érvényesen a teljesítés előtt lehet visszavonni,ha a kötelezettség
elvállalása után a kötelezett körülményeiben olyan lényeges változás állott be, hogy a
kötelezettségvállalás teljesítése többé el nem várható.

Kelt: Pomáz, 202I' augusztus hő 23. nap

Kötelezettségvállaló

5. Kedvezményezettként nyilatkozom, hogy'
A) a közérdekű kötelezettségvállalást befogadom és vállalom, hogy a teljesített

közérdekű kötelezettségvállalás összegének felhasználásáva| 2. pontban megjelölt
közérdekű cél megvalósítását, hataridővel.

B) a közérdekű kötelezettségvállalást visszautasítom
BA) mert, a ktizérdekű kötelezettségvállalás összege a közérdekű cél megvalósítására
elégtelen

BB) mert, a közérdekű cél megvalósítása nem tartozik az önkormányzat feladatkörébe
BC) mert,

ő. Kedvezményezettként tudomásul veszem' hogy a PTK 6:590. $ (2) bekezdése alapján:

,,Ha a kijelölt szerv a szolgáltatóst nemfordítja a meghatározott célra, az ebből eredő
igények érvényesítésére az iiglész is jogosult' ''

Pomáz,20 ..nap

po1gármester

Kapja:

1. Kötelezettségvállaló
2. Pénzügyi ésAdóügyi csoport

3. Irattár

hó

2

1 
a kívánt rész aláhúzandó






