
 
 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 
 
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 
1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja.  
 
E rendelkezések alapján a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva - a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően - az alábbi 
73/2020 (VI. 11.) számú határozatot hozom:  
 

73/2020. (VI. 11.) határozat 

Tárgy: Pályázati kiírás Pilisborosjenő Önkormányzatának kezelésében lévő földutak 
javítására 

1. A Pilisborosjenő Község Önkormányzatának kezelésében lévő földutak javítására - az 
alábbi táblázatban (1. sz. melléklet) felsorolt munkanemek figyelembevételével - pályázat 
kiírását rendelem el. A pályázat 2020, illetve 2021 évekre szóljon, legfeljebb bruttó 30 
MFt összegben, melynek eredményeként két nyertes vállalkozóval kerüljön 
keretszerződés megkötésre. A keretszerződésre fordított összeg fedezetét 15 MFt 
összegben a 2020. évi költségvetés K 337 sora terhére biztosítom. 
 

2. Felkérem a Jegyzőt, hogy a 2021. évi költségvetés tervezésekor a keretszerződésekre 
fordítandó összeget tervezze be. 
 

3. Felkérem Alpolgármester urat a pályázat lebonyolításának felügyeletére. 

 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Komlós Tibor alpolgármester, dr. Horti István jegyző 
 
 

Pilisborosjenő, 2020. június 11. 

 
 
 

Tömöri Balázs 
polgármester 



 

        Egységár 
Ssz. Munkanem Mennyiség Egys. Anyag Díj 

1 
Humuszleszedés 20 cm vastagságig gépi erővel, 
kiegészítő kézi munkával, vízszintes felületen 1,00 m3     

2 
Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel 
kiegészítő kézi munkával 1,00 m3     

3 Földkitermelés bevágásból 1,00 m3     

4 
Töltés építés tömörítéssel, 90 % tömörségig 
anyagnyerő helyről 1,00 m3     

5 
Töltés építés tömörítéssel, 90 % tömörségig, helyszíni 
anyagból 1,00 m3     

6 
Tükörkészítés tömörítés nélkül, síkfelületen gépi 
erővel, kiegészítő kézimunkával talajosztály: I-IV. 1,00 m2     

7 
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, 
tömörségi fok: 90 % 1,00 m2     

8 

Bontott törmelék szállítóeszközre rakása, elszállítása 
lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal, 10 km távolságon 
belül 1,00 m3     

9 
Kiszoruló föld tolása, elteregetése a munkaterület 
mellett 1,00 m3     

10 
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált 
réteg készítése, CKt, 15 cm vastagságban  1,00 m3     

11 Homokos kavicságyazat készítése 15 cm vastagságban 1,00 m3     

12 Aszfaltburkolat marás 1,00 m3     

13 Betonozott ágyazat bontása 1,00 m3     

14 Sérült útszegély bontása (beton ágyazattal) 1,00 m3     

15 Sérült beton folyóka bontása (beton ágyazattal) 1,00 m3     

16 Földfeltöltés IV. osztályú talajból, tömörítve Trγ: 85% 1,00 m3     

17 
20/55 zúzottkő ágyazat készítése, tömörítve Trγ: 90% 
5 cm vastagon 1,00 m2     

18 
11/22 zúzottkő ágyazat készítése, tömörítve Trγ: 90% 
5 cm vastagon 1,00 m2     

19 
0/20 zúzottkő ágyazat készítése, tömörítve Trγ: 90% 5 
cm vastagon 1,00 m2     

20 

Martaszfalt beépítse gépi erővel 0/20-as 
anyagbeépítéssel, tömörítéssel 5 cm vastagon 1,00 m2     

21 
Földpadka nyesése esetén kikerült anyag gépjárműre 
rakása, elszállítása 1,00 m3     

22 

Murva beépítse gépi erővel 0/20-as anyagbeépítéssel, 
tömörítéssel 5 cm vastagságban 1,00 m2     

23 

Murva beépítse gépi erővel 11/22-as anyagbeépítéssel, 
tömörítéssel 5 cm vastagságban 1,00 m2     

24 

Murva beépítse gépi erővel 22/40-as anyagbeépítéssel, 
tömörítéssel 5 cm vastagságban 1,00 m2     

25 Füvesítés síkfelületen 1,00 m2     

Anyag - díj összesen:  

Mindösszesen: 
 


