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Előterjesztés 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. március 23-i ülésére 
 
 
Tárgy:  Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges módozatai (bérmunka, 

gépvásárlás) 
Üi.sz.: I/4065/1/2011. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2011. évi költségvetésben a közutak üzemeltetésére, fenntartására tervezett összeg: 17 
millió forint, mely tartalmazza az áfa összegét is. 
A város bel- és külterületi útjai nagyon rossz állapotban vannak, karbantartásra szorulnak. 
Indokolt a vízelvezető árok kialakítása, a felhízott útpadka leszedése, az utak egyengetése, 
bakhátas kialakítása, hogy a csapadékvíz a már kialakított árokba folyjon. 
 
A közterület tisztántartását az önkormányzat a tulajdonát képező elöregedett gépparkkal 
végzi. Az utak állapotának javítására tervezett összeg szűkössége miatt felmerült a saját 
erővel történő útkarbantartás lehetősége. Az utak karbantartására a jelenlegi gépek nem 
alkalmasak. 
 
A 2011. évi költségvetés nem tartalmazza a gépvásárlás és a járulékos költségek fedezetét, a 
gép nem termeli ki a bekerülési értékét, a forrását nevesíteni kell. 
 
Járulékos költségek: 

- új gép vásárlásánál a kötelező szervízelés költségei (Az 1. szerviz 50 üzemóra után, 2. 
szerviz 150 üzemóra, 3. szerviz 300 üzemóra után kötelező, majd ezt követően 200 
üzemóránként, melynek költsége kb. 30-40 eFt/szerviz.) 

- fenntartási költségek (üzemanyag, műszaki vizsga) 
- szakképzett vezető munkabére, járuléka, kötelező juttatások. 

 
Az utak karbantartásának elvégzésére 3 ajánlat érkezett: 
 
I. Bérmunka 

 
1. Cseh Miklós árajánlata 
 
a.) Bel- és külterületi homok utak csapadékvíz elvezetési problémák megoldása, vízelvezető 

árok létesítésével a kiszoruló föld bedolgozásával, útprofil beállításával. 
 

Munkafolyamat: 
- Út vonalvezetésébe eső fás, bokros növényzet irtása tuskó kiszedése, elszállítása 5 

kilométeren belül. 
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- Árokprofil kialakítása meglévő árkok felhasználásával, új árkok létesítésével, 
helyhiány miatt esetleg padkasüllyesztéssel. 

- Kiszoruló föld bedolgozása útprofil kialakítás, útszint emelés a kellő magasságra. 
 
A munkálatok változó körülmények között történnek, a folyóméter ár pontos 
megállapítása nehéz. Előzetes egyeztetés és helyszíni bejárás alapján egy referencia 
munka elvégzését vállalta egy kijelölt 600 fm hosszú szakaszon. 
 
A földmunka becsült ára a bokros növényzet irtása és elszállítása nélkül. 
Ebből: 
- árokásás kiszoruló föld bedolgozás az úttestbe négyzetméterre számítva 
  /mivel az úttesthez oldalanként egy-egy árok szükséges/ 2* 15 Ft= 30 Ft/m2 + áfa 
- útprofil kialakítás gréderezés           10 Ft/m2 + áfa 
                                                                                         Összesen:            40 Ft/m2 + áfa 
 
Az adat pontosítása a referencia munka elvégzése után történik. 
 
A javítások után az utak profiljának megóvás érdekében szükséges bizonyos időnként 
gréderes útfenntartást végezni. 
Csapadékos időjárást követő egy-két nappal, vagy ha nagyobb túlsúlyos teherfogalom 
folyik az utakon pl. betakarítás. 

 
b.) Belterületi utak padkatisztítása, kapcsolódó csapadékvíz elvezető árkok mentén kiszoruló 

föld elszállításával. 
 

Padka tisztítás: 
 

Előzetes egyeztetés és a helyszín bejárás alapján indokoltnak tartott mértékben 1,5 m 
átlagos szélességben, 20 cm mélységben, 1 fm-es egységben méterenként 0,3 m3 
kiszoruló föld keletkezik. 
Az adatok figyelembe vételével a padka tisztítás kocsira rakás költsége: 100 Ft/fm + áfa. 

 
Föld elszállítás: 
 
A föld elszállítása 5 km belül:      150 Ft/fm + áfa 
Deponálás illetve bedolgozás alacsonyabban fekvő földutakba: 150 Ft/fm + áfa 
 
Az árak tartalmazzák a munkagépek felvonulási költségeit is. 
 

 
2. Kalocsa Antal árajánlata 

 
Bene külterületén lévő földutak önjáró gréderes javítása. 
 
Munkafolyamat: 
- a földút felületének lazítása, gyephantok felvágása tárcsázással 
- bogárhát kialakítása önjáró autógréderrel 
- tömörítés hengerezéssel 
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A fenti munkálatok elvégzésével min. 5m szélességben a földút járhatóvá válik, melyről a 
csapadék a bogárhát kialakítása miatt oldalirányban az út szélére lefolyik. 
 
A földút ára: 18 Ft/m2 + 0 % áfa, vagy 
5 m-es szélességgel számítva 90 Ft/fm + 0 % áfa. 
 
Az árajánlat 2011. évre vonatkozik, maximum 400 Ft/l gázolajárig. 
 

3. Király József árajánlata 
 

a.) Bel és külterületi földutak javítása. 
 
Munkafolyamat: 
- a földút tárcsával történő lazítása, gyephant felvágása 
- gréderes durva egyengetése, gyalulása, profilozása, bogárháttá való kialakítása, 
- kombinátorral való finom egyengetése, tömörítése. 
 
A munka díja: 16 Ft/m2 + áfa 
 

b.) Kossuth Lajos utca felhízott padka leszedése. 
 
Munkafolyamat: 
- padka leszedése, gépkocsira rakása 
- elszállítása 2 km belüli távolságra és durva elegyengetése 
 
A munka díja: 250 Ft/m + áfa. 
 

II. Gépvásárlás 
 

Megnevezés, típus Nettó ár  
(Ft) 

 Nettó ár  
(€) 

Bruttó ár 
(Ft) 

AVANT 420 3 990 000  4 987 500 
- fűnyíró 490 000  612 500 
- szárzúzó 780 000  975 000 
- tolólap (hidraulikus) 265 000  331 250 

MTZ-820 szöghajtásos elsőhidas 
erőgép 4 070 000 14 800 € 5 087 500 

MTZ-820.2 egyenes hidas erőgép 4 482 500 16 300 € 5 603 125 
MTZ-892.2 egyenes hidas erőgép 4 950 000 18 000 € 6 187 500 
M-1008 fűkasza 810 000  1 012 500 
Z-069 fűkasza 285 000  356 250 
DMK-180/3 függ.teng.szárzúzó 490 000  612 500 
BTL-2500 függesztett tolólap 
vágóéllel és gumilappal 
(mechanikusan fordítható) 

583 000  728 750 

BTL-2500 függesztett tolólap 
vágóéllel és gumilappal (hidraulikus) 788 000  985 000 

MTZ-920.3 4 980 000  6 225 000 
BTL-2300 függesztett tolólap 510 000  637 500 
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vágóéllel és gumilappal 
BTL-2500 függesztett tolólap 
vágóéllel és gumilappal 583 000  728 750 

RK-165/AC függesztett kétdobos 
rotációs fűkasza 810 000  1 012 500 

ZO69 függesztett kétdobos fűkasza 260 000  325 000 
AGFSZ-180szárzúzó 457 000  571 250 
MTZ-820.4 egyenes hidas erőgép 4 600 000 0 % áfa 4 600 000 
tolólap (2m) 1 000 000  1 250 000 
AGT 835 HL (derékban csuklós) 2 660 000  3 325 000 
AGT 835 HL/T (elsőkerék-korm.) 2 830 000  3 537 500 
AGT 835 T/S (elsőkerék-korm.) 3 005 000  3 756 250 
Nyitott fülke 315 000  393 750 
Fűthető fülke 715 000  893 750 
Mellső hidraulika és kardánhajtás 570 000  712 500 
Fűnyíróasztal 495 000  618 750 
MMT 130 cm Mulcser fűkasza 520 000  650 000 
ELITE L 130 cm Mulcser fűkasza 642 000  802 500 
Mulcser MKL 130 cm Rézsűkasza 1 560 000  1 950 000 
Tolólap (mechanikus) 230 000  287 500 
Tolólap (hidraulikus) 280 000  350 000 
MTZ 320 kistraktor 3 250 000  4 062 500 
BRK-3H fűnyíró (1,5m) 312 000  390 000 
DMK-150/2 szárzúzó 390 000  487 500 
BTL-180 tolólap (mechanikus 
szögállítással) 360 000  450 000 

BTL-180 tolólap (hidraulikus) 535 000  668 750 
ARMATRACK.804 erőgép (75LE) 6 847 500 24 900 € 8 559 375 
DMK-180 szárzúzó 490 000  612 500 
BERTI zúzó (vízszintes tengelyen) 1 375 000 5 000 € 1 718 750 
BTL-2500 függesztett tolólap 
vágóéllel és gumilappal 
(mechanikusan fordítható) 

583 000  728 750 

BTL-2500 függesztett tolólap 
vágóéllel és gumilappal (hidraulikus) 788 000  985 000 

 
Az árak tájékoztató jellegűek – 275 Ft/€ -, az árajánlatok és a gépek műszaki adatait 
tartalmazó prospektusok költségtakarékossági megfontolásból nem kerülnek csatolásra az 
előterjesztéshez, azok a Pénzügyi Csoportnál megtekinthetők. 
 
A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 
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Határozat-tervezet 

 
…/2011. (…) ÖH 
Közterület tisztántartása, útkarbantartás lehetséges módozatai 
 

Határozat 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Mezőgazdasági és 
Gazdaságfejlesztési Bizottságot, hogy készítse elő a következő Képviselő-testületi ülésre a 
közterület tisztántartásra, útkarbantartásra vonatkozó javaslatát. 
 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2011. március 23., következő soros testületi ülés 
 

 
Lajosmizse, 2011. március 18. 
 
        Basky András s.k. 
         polgármester 


