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Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Tanyacsárda Kft. és a Kuning Kft. részérıl szóbeli megkeresés érkezett, hogy pénzügyileg 
is támogatnák a 046 hrsz-ú jelenleg földút szórt útalappal történı ellátását.  

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1) pontja lehetıvé teszi a közút 
használatában érdekelt természetes és jogi személyek együttmőködését az érintett földút 
szilárd burkolattal történı ellátására.   

A járható útalap a Felsılajosra vezetı aszfaltozott út és a Kuning Kft. bejárata között épülne 
meg kb. 370 m hosszban és minimum 5 m szélességben. A földút ilyen jellegő javítására a 
tervezı tájékoztatása szerint nem kell engedélyt kérni, illetve a közlekedési hatóság fogja 
kimondani, hogy a földút tervezett javítása nem építési engedély köteles tevékenység. A 
munkálatokat azonban célszerő útépítési terv alapján elvégeztetni. A terv alapján a 
pályaszerkezet pontos mennyiségei meg lesznek határozva, melyre ajánlatot lehet kérni a 
kivitelezıktıl. A késıbbiekben hengerelt aszfaltburkolattal is le lehet zárni a meglévı 
útalapot, de erre már kell az útépítési engedély. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:                

 
Határozat-tervezet 

.../2016. (...) ÖH 
Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Juhász Gyula 
polgármestert, hogy a felsılajosi 046 hrsz-ú út burkolatlan részének útépítési tervezésére 
kérjen be tervezési ajánlatokat és a legkedvezıbb ajánlattévı tervezıvel kösse meg a tervezési 
szerzıdést. 

Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. február 18., illetve 2016. február 29.  
 
Felsılajos, 2016. február 11. 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 
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kérjen be tervezési ajánlatokat és a legkedvezıbb ajánlattévı tervezıvel kösse meg a tervezési 
szerzıdést. 

Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. február 18., illetve 2016. február 29.  
 
Felsılajos, 2016. február 11. 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 

 



7. 
Elıterjesztés 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. február 18-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán  
  
 
 
 
 
               
Az elıterjesztést készítette:                     Szilágyi Ödön irodavezetı 

Önkormányzati Iroda 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  

 
                                                                          
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                      aljegyzı 
            
                                                                                       
 
 
                          dr. Balogh László s.k. 
                           jegyzı  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elıterjesztés  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

2016. február 18-i ülésére 
 

Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Tanyacsárda Kft. és a Kuning Kft. részérıl szóbeli megkeresés érkezett, hogy pénzügyileg 
is támogatnák a 046 hrsz-ú jelenleg földút szórt útalappal történı ellátását.  

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1) pontja lehetıvé teszi a közút 
használatában érdekelt természetes és jogi személyek együttmőködését az érintett földút 
szilárd burkolattal történı ellátására.   

A járható útalap a Felsılajosra vezetı aszfaltozott út és a Kuning Kft. bejárata között épülne 
meg kb. 370 m hosszban és minimum 5 m szélességben. A földút ilyen jellegő javítására a 
tervezı tájékoztatása szerint nem kell engedélyt kérni, illetve a közlekedési hatóság fogja 
kimondani, hogy a földút tervezett javítása nem építési engedély köteles tevékenység. A 
munkálatokat azonban célszerő útépítési terv alapján elvégeztetni. A terv alapján a 
pályaszerkezet pontos mennyiségei meg lesznek határozva, melyre ajánlatot lehet kérni a 
kivitelezıktıl. A késıbbiekben hengerelt aszfaltburkolattal is le lehet zárni a meglévı 
útalapot, de erre már kell az útépítési engedély. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:                

 
Határozat-tervezet 

.../2016. (...) ÖH 
Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Juhász Gyula 
polgármestert, hogy a felsılajosi 046 hrsz-ú út burkolatlan részének útépítési tervezésére 
kérjen be tervezési ajánlatokat és a legkedvezıbb ajánlattévı tervezıvel kösse meg a tervezési 
szerzıdést. 

Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. február 18., illetve 2016. február 29.  
 
Felsılajos, 2016. február 11. 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 

 



7. 
Elıterjesztés 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. február 18-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán  
  
 
 
 
 
               
Az elıterjesztést készítette:                     Szilágyi Ödön irodavezetı 

Önkormányzati Iroda 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  

 
                                                                          
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                      aljegyzı 
            
                                                                                       
 
 
                          dr. Balogh László s.k. 
                           jegyzı  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elıterjesztés  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

2016. február 18-i ülésére 
 

Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Tanyacsárda Kft. és a Kuning Kft. részérıl szóbeli megkeresés érkezett, hogy pénzügyileg 
is támogatnák a 046 hrsz-ú jelenleg földút szórt útalappal történı ellátását.  

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1) pontja lehetıvé teszi a közút 
használatában érdekelt természetes és jogi személyek együttmőködését az érintett földút 
szilárd burkolattal történı ellátására.   

A járható útalap a Felsılajosra vezetı aszfaltozott út és a Kuning Kft. bejárata között épülne 
meg kb. 370 m hosszban és minimum 5 m szélességben. A földút ilyen jellegő javítására a 
tervezı tájékoztatása szerint nem kell engedélyt kérni, illetve a közlekedési hatóság fogja 
kimondani, hogy a földút tervezett javítása nem építési engedély köteles tevékenység. A 
munkálatokat azonban célszerő útépítési terv alapján elvégeztetni. A terv alapján a 
pályaszerkezet pontos mennyiségei meg lesznek határozva, melyre ajánlatot lehet kérni a 
kivitelezıktıl. A késıbbiekben hengerelt aszfaltburkolattal is le lehet zárni a meglévı 
útalapot, de erre már kell az útépítési engedély. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:                

 
Határozat-tervezet 

.../2016. (...) ÖH 
Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Juhász Gyula 
polgármestert, hogy a felsılajosi 046 hrsz-ú út burkolatlan részének útépítési tervezésére 
kérjen be tervezési ajánlatokat és a legkedvezıbb ajánlattévı tervezıvel kösse meg a tervezési 
szerzıdést. 

Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. február 18., illetve 2016. február 29.  
 
Felsılajos, 2016. február 11. 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 

 



7. 
Elıterjesztés 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. február 18-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán  
  
 
 
 
 
               
Az elıterjesztést készítette:                     Szilágyi Ödön irodavezetı 

Önkormányzati Iroda 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  

 
                                                                          
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                      aljegyzı 
            
                                                                                       
 
 
                          dr. Balogh László s.k. 
                           jegyzı  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elıterjesztés  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

2016. február 18-i ülésére 
 

Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Tanyacsárda Kft. és a Kuning Kft. részérıl szóbeli megkeresés érkezett, hogy pénzügyileg 
is támogatnák a 046 hrsz-ú jelenleg földút szórt útalappal történı ellátását.  

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1) pontja lehetıvé teszi a közút 
használatában érdekelt természetes és jogi személyek együttmőködését az érintett földút 
szilárd burkolattal történı ellátására.   

A járható útalap a Felsılajosra vezetı aszfaltozott út és a Kuning Kft. bejárata között épülne 
meg kb. 370 m hosszban és minimum 5 m szélességben. A földút ilyen jellegő javítására a 
tervezı tájékoztatása szerint nem kell engedélyt kérni, illetve a közlekedési hatóság fogja 
kimondani, hogy a földút tervezett javítása nem építési engedély köteles tevékenység. A 
munkálatokat azonban célszerő útépítési terv alapján elvégeztetni. A terv alapján a 
pályaszerkezet pontos mennyiségei meg lesznek határozva, melyre ajánlatot lehet kérni a 
kivitelezıktıl. A késıbbiekben hengerelt aszfaltburkolattal is le lehet zárni a meglévı 
útalapot, de erre már kell az útépítési engedély. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:                

 
Határozat-tervezet 

.../2016. (...) ÖH 
Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Juhász Gyula 
polgármestert, hogy a felsılajosi 046 hrsz-ú út burkolatlan részének útépítési tervezésére 
kérjen be tervezési ajánlatokat és a legkedvezıbb ajánlattévı tervezıvel kösse meg a tervezési 
szerzıdést. 

Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. február 18., illetve 2016. február 29.  
 
Felsılajos, 2016. február 11. 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 

 



7. 
Elıterjesztés 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. február 18-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán  
  
 
 
 
 
               
Az elıterjesztést készítette:                     Szilágyi Ödön irodavezetı 

Önkormányzati Iroda 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  

 
                                                                          
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                      aljegyzı 
            
                                                                                       
 
 
                          dr. Balogh László s.k. 
                           jegyzı  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elıterjesztés  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

2016. február 18-i ülésére 
 

Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Tanyacsárda Kft. és a Kuning Kft. részérıl szóbeli megkeresés érkezett, hogy pénzügyileg 
is támogatnák a 046 hrsz-ú jelenleg földút szórt útalappal történı ellátását.  

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1) pontja lehetıvé teszi a közút 
használatában érdekelt természetes és jogi személyek együttmőködését az érintett földút 
szilárd burkolattal történı ellátására.   

A járható útalap a Felsılajosra vezetı aszfaltozott út és a Kuning Kft. bejárata között épülne 
meg kb. 370 m hosszban és minimum 5 m szélességben. A földút ilyen jellegő javítására a 
tervezı tájékoztatása szerint nem kell engedélyt kérni, illetve a közlekedési hatóság fogja 
kimondani, hogy a földút tervezett javítása nem építési engedély köteles tevékenység. A 
munkálatokat azonban célszerő útépítési terv alapján elvégeztetni. A terv alapján a 
pályaszerkezet pontos mennyiségei meg lesznek határozva, melyre ajánlatot lehet kérni a 
kivitelezıktıl. A késıbbiekben hengerelt aszfaltburkolattal is le lehet zárni a meglévı 
útalapot, de erre már kell az útépítési engedély. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:                

 
Határozat-tervezet 

.../2016. (...) ÖH 
Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Juhász Gyula 
polgármestert, hogy a felsılajosi 046 hrsz-ú út burkolatlan részének útépítési tervezésére 
kérjen be tervezési ajánlatokat és a legkedvezıbb ajánlattévı tervezıvel kösse meg a tervezési 
szerzıdést. 

Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. február 18., illetve 2016. február 29.  
 
Felsılajos, 2016. február 11. 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 

 



7. 
Elıterjesztés 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. február 18-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán  
  
 
 
 
 
               
Az elıterjesztést készítette:                     Szilágyi Ödön irodavezetı 

Önkormányzati Iroda 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  

 
                                                                          
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                      aljegyzı 
            
                                                                                       
 
 
                          dr. Balogh László s.k. 
                           jegyzı  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elıterjesztés  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

2016. február 18-i ülésére 
 

Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Tanyacsárda Kft. és a Kuning Kft. részérıl szóbeli megkeresés érkezett, hogy pénzügyileg 
is támogatnák a 046 hrsz-ú jelenleg földút szórt útalappal történı ellátását.  

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1) pontja lehetıvé teszi a közút 
használatában érdekelt természetes és jogi személyek együttmőködését az érintett földút 
szilárd burkolattal történı ellátására.   

A járható útalap a Felsılajosra vezetı aszfaltozott út és a Kuning Kft. bejárata között épülne 
meg kb. 370 m hosszban és minimum 5 m szélességben. A földút ilyen jellegő javítására a 
tervezı tájékoztatása szerint nem kell engedélyt kérni, illetve a közlekedési hatóság fogja 
kimondani, hogy a földút tervezett javítása nem építési engedély köteles tevékenység. A 
munkálatokat azonban célszerő útépítési terv alapján elvégeztetni. A terv alapján a 
pályaszerkezet pontos mennyiségei meg lesznek határozva, melyre ajánlatot lehet kérni a 
kivitelezıktıl. A késıbbiekben hengerelt aszfaltburkolattal is le lehet zárni a meglévı 
útalapot, de erre már kell az útépítési engedély. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:                

 
Határozat-tervezet 

.../2016. (...) ÖH 
Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Juhász Gyula 
polgármestert, hogy a felsılajosi 046 hrsz-ú út burkolatlan részének útépítési tervezésére 
kérjen be tervezési ajánlatokat és a legkedvezıbb ajánlattévı tervezıvel kösse meg a tervezési 
szerzıdést. 

Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. február 18., illetve 2016. február 29.  
 
Felsılajos, 2016. február 11. 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 

 



7. 
Elıterjesztés 

 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2016. február 18-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán  
  
 
 
 
 
               
Az elıterjesztést készítette:                     Szilágyi Ödön irodavezetı 

Önkormányzati Iroda 
     

 
 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -  

 
                                                                          
 
 
 
 
Törvényességi ellenırzésre megkapta:                  Muhariné Mayer Piroska  
                                                                                      aljegyzı 
            
                                                                                       
 
 
                          dr. Balogh László s.k. 
                           jegyzı  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Elıterjesztés  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének  

2016. február 18-i ülésére 
 

Tárgy:  Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú önkormányzati út burkolatlan szakaszán 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 

A Tanyacsárda Kft. és a Kuning Kft. részérıl szóbeli megkeresés érkezett, hogy pénzügyileg 
is támogatnák a 046 hrsz-ú jelenleg földút szórt útalappal történı ellátását.  

A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 31. § (1) pontja lehetıvé teszi a közút 
használatában érdekelt természetes és jogi személyek együttmőködését az érintett földút 
szilárd burkolattal történı ellátására.   

A járható útalap a Felsılajosra vezetı aszfaltozott út és a Kuning Kft. bejárata között épülne 
meg kb. 370 m hosszban és minimum 5 m szélességben. A földút ilyen jellegő javítására a 
tervezı tájékoztatása szerint nem kell engedélyt kérni, illetve a közlekedési hatóság fogja 
kimondani, hogy a földút tervezett javítása nem építési engedély köteles tevékenység. A 
munkálatokat azonban célszerő útépítési terv alapján elvégeztetni. A terv alapján a 
pályaszerkezet pontos mennyiségei meg lesznek határozva, melyre ajánlatot lehet kérni a 
kivitelezıktıl. A késıbbiekben hengerelt aszfaltburkolattal is le lehet zárni a meglévı 
útalapot, de erre már kell az útépítési engedély. 

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:                

 
Határozat-tervezet 

.../2016. (...) ÖH 
Járható útalap készítés Felsılajos 046 hrsz-ú  
önkormányzati út burkolatlan szakaszán 

 
Határozat 

Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Juhász Gyula 
polgármestert, hogy a felsılajosi 046 hrsz-ú út burkolatlan részének útépítési tervezésére 
kérjen be tervezési ajánlatokat és a legkedvezıbb ajánlattévı tervezıvel kösse meg a tervezési 
szerzıdést. 

Felelıs: Képviselı-testület, illetve polgármester 
Határid ı: 2016. február 18., illetve 2016. február 29.  
 
Felsılajos, 2016. február 11. 
                             Juhász Gyula s.k. 
       polgármester 
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