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Ikt.sz.: H/366-1/2022.                                                                              Előterjesztés száma: 23/2022.   
 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. február 24-i rendes ülésére 

Előterjesztés tárgya: 

Javaslat – a belterületi utcák műszaki adatai alapján - Szada 

Nagyközség úthálózata középtávú fejlesztésének és fenntartásának 

Megvalósítási Terve és forgalomszabályozási terve szükség szerinti 

felülvizsgálatának szempontjaira, megvalósításának 2022. évi 

ütem- és költségtervére, valamint a Gazdasági Programból 

adódóan szükséges tervdokumentációk elkészítésére 

Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester  

Készítette: 
Szabóné Molnár Krisztina 

műszaki-osztályvezető 
 

Szakmai szempontból 

ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból ellenőrizte: 

Dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 

Vargáné Kurfis Erika 

pénzügyi osztályvezető 
 

Törvényességért felelős: Dr. Finta Béla jegyző  

Tárgyalja: Pénzügyi Bizottság és Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

A határozati javaslat 

elfogadásához szükséges 

szavazattöbbség: 

a.) egyszerű szavazattöbbség  

b.) minősített szavazattöbbség  

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 

a.) igen  

b.) nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Úthálózat-fejlesztés 

 

Szada Nagyközség úthálózata középtávú fejlesztésének és fenntartásának Megvalósítási tervét a - 

25/2021.(III.26.) Polgármesteri határozattal időköbez módosított – 80/2020.(VII.23.) KT-határozat 

fogadta el – emlékeztető céllal ld. az előterjesztés 1. sz. mellékleteként! 

 

A Képviselő-testület ugyancsak már 2020-ban megalkotta az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 

18/2020 (IX.4.) rendeletet, amely lakossági önerő bevonásával nagyban hozzájárul az útépítések 

megvalósításához.  

➢ 2020-ban új burkolattal ellátott a Hajnal utca, Dombos utca, 2021-ben a Panoráma, Erdő, 

Boncsoki, Gesztenyefa, Szőlőhegyi, Vadvirág (munkálatai 2022-re áthúzódnak), ennek 

következményeként az összes önkormányzati tulajdonban álló burkolatlan út 25845 29.0781 fm 

hossza 24427 25.845 fm-re csökkent. (2020-2022 években 3.233 fm új burkolat készült/készül.) 

➢ Az elmúlt évben sikeres magánerős útépítési pályázatot nyújtott be a Földvár utca lakóközössége, 

az idei évre áthúzódott az Ezredes utca kivitelezése, ugyanakkor 2022-re ütemezetten tervezi már 

az Önkormányzat költségvetése a Várdombi utcaszakasz aszfaltozását is. 

➢ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló párhuzamos (19/2022. sz.) előterjesztés 

tanúsága szerint az idei évi útépítési tervek megvalósításához szükséges költségvetési fedezet 

biztosított: 

 településrész utca a kivitelezés tervezői költségbecslése 

(bruttó) 

1.  

Aranyhegy 

 

Ezredes 

 

36 887 857 Ft 

2.  

Várdomb 

Földvár 92 995 084 Ft 

3. 

 

Várdombi utca  83 275 353 Ft 

4. közbeszerzésekhez 

előírt +5%-os 

tartalékkeret: 

 12 678 321 Ft    

 

Mindösszesen: 225 836 615 Ft     

 

A 80/2020. (VII.23.) KT-határozat mellékletében szereplő további utcák adatait és költségbecslés-

kimutatásaik elvégzett felülvizsgálatának megállapításait – továbbá annak részeként a 2022. évi 

lehetséges bekerülési költségeket - ld. jelen előterjesztés 2. sz. mellékleteként! 

Az útfejlesztések 2022. évi költségtervét a Képviselő-testület 13/2022.(I.27.) KT-határozatával – mint 

tervezési utasítást – már elfogadta, ütemterve azonban csak a forgalomtechnikai tervek ismeretében 

határozható meg! 

 

Forgalomtechnikai tudnivalók: 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (2) bekezdése értelmében a közút forgalmi 

rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője alakítja ki. 

A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de 

legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. 

A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése 

érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi 

rend felülvizsgálatára kötelezheti.  

A Képviselő-testület 110/2020. (X.29.) határozatban 73/2021.(VIII.19.) KT-határozata részeként már 

döntött a település szintű forgalomtechnikai tervek elkészítéséről. E terveket előreláthatólag idén 2022 

márciusában kapjuk kézhez.    

 
1 a Képviselő-testület állandó bizottságai 2022. február 15-i együttes ülésén, az előterjesztés szóbeli kiegészítése részeként 

korrigált, pontos adatokat ld. színezéssel jelölve! 
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A Gazdasági programból adódóan szükséges tervdokumentációk közül a Képviselő-testület 

111/2021.(XI.25.) KT-határozatával 4 utca tervezésének költségszükségletét teremtette elő: Kőrősi 

Csoma Sándor u., Teleki Sámuel u., Julianus barát u. és Papdűlő u. – további terveztetésekre tehát 

legkorábban 2023. évtől lesz lehetőség. 

 

Miután az előbbiekben leírtak szerint a Képviselő-testület további koncepcionális elképzelései csupán a 

forgalomtechnikai tervek ismeretében fogalmazhatóak meg, javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a 

2023. évi költségvetési koncepció napirendre tűzése részeként tűzze ismételten napirendjére a jövőbeni 

útterveztetési és útépítési feladatok meghatározását – különös figyelemmel az Önkormányzathoz 2022. 

október 31.-ig beérkező magánerős útépítési pályázatokra. 

 

E magánerő bevonásával, önkormányzati támogatással történő útfejlesztések jövőbeni optimális 

munkafolyamatát a párhuzamosan előterjesztett Z/14/2022. sz. anyag 1. sz. függeléke szemlélteti! 

 

Szada, 2022. február 10. 15. 

 

Az előterjesztés melléklete:  

1. sz. melléklet – útterv és műszaki leírás 

2. sz. melléklet – utcák adatai és költségbecslés 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT  

 

…/2022. (II. 24.) KT-határozat  

 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi Munkatervének novemberi 

napirendjeit az alábbi napirenddel egészíti ki: 

13. A 2023. évi Útterveztetési és útépítési feladatok meghatározása – figyelemmel a település 

forgalomtechnikai tervében foglalt szempontokra is. 

Határidő: 2022. november 10. 

Felelős: polgármester 

 


