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Miskolc Megyei Jogú Város
Közgyűlése

H     e     l     y     b     e     n  

Tisztelt Közgyűlés !

A nagyvolumenú kátyúzási munkákra megkötött szerződésünk a 2006. május 30-án 
lejárt, a folyamatos kátyúzásra megkötött szerződés pedig 2007. március 31-ig 
érvényes.

I. Tartalmi     összefoglaló  

A nagyvolumenú kátyúzási munkákra megkötött szerződésünk a 2006. május 30 – 
án lejárt, a folyamatos kátyúzásra megkötött szerződés pedig 2007. március 31- ig 
érvényes.
A 2003. évi CXXIX. Törvény meghatározza, hogy mely beszerzések, szolgáltatások 
és milyen értékhatár felett tartoznak a közbeszerzési törvény hatálya alá. Ebbe a 
feladatkörbe sorolható az útburkolat kátyúzása is. 
A munkák 2007-2010 ig történő elvégzéshez szükséges közbeszerzési eljárást a 
törvényben meghatározott átfutási idő hossza miatt legkésőbb 2007. januárjában 
meg kell hirdetni.
A közbeszerzési pályázathoz mellékelni kell a testület határozatát a feladat 
elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról, vagyis arról, hogy a teljesítés 
időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. 
Miskolc Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetési rendelete várhatóan csak 2007. 
márciusában kerül elfogadásra, ezért a közbeszerzés 2007. januárjában történő 
meghirdetéséhez szükséges, hogy a közgyűlés kötelezettséget vállaljon a fedezet 
biztosítására. 
A munka folyamatosságának és színvonalas ellátásának biztosítása érdekében 
célszerű több éves pályáztatás kiírása, illetve több éves kivitelezői szerződés 
megkötése. A közbeszerzési eljárás lefolytatása a Városgazda Kht. feladata.

II. Az     önkormányzati     stratégiához     való     viszony  

Az önkormányzat kezelésében lévő szilárd burkolatú utakon biztosítani kell a 
balesetmentes közlekedés feltételeit. A balesetmentes közlekedés biztosításhoz 
elengedhetetlen, hogy a teljes útburkolat felújításból kimaradó utcák felülete is kátyú 
mentes legyen. A kátyúzás munkák alapvetően két részre bonthatóak tavaszi 
nagyvolumenű kátyúzás, amely a téli síktalanítás után a nagyszámban megjelenő 
úthibák egyidejű megszüntetésére irányul. A másik a folyamatos kátyúzás, amelyet 
egész évben az újonnan jelentkező úthibák elhárítására szolgál.



 
III. Előzmények

A nagyvolumenú kátyúzási munkákra megkötött szerződésünk a 2006. május 30. –
val lejárt, a folyamatos kátyúzásra megkötött szerződés pedig 2007. március 31. ig 
érvényes. A munkák folyamatos elvégzéséhez szükséges, hogy a munkák 
elkezdésének időpontjáig a közbeszerzési eljárás eredményesen lezáruljon, a 
nyertes pályázóval a szerződés megkötésre kerüljön.

IV. Várható     szakmai     hatások  

A több évre történő pályázati kiírás kellő garanciát biztosít a vállalkozónak, hogy a 
színvonalasabb feladatellátás érdekében végzett befektetése megtérül. Az 
önkormányzat részére is biztonságot nyújt, ha egy megfelelő felkészültségű 
vállalkozó végzi –  hosszú időn keresztül –  városunkban a kátyúzási munkálatokat. 
Városunkban 2006. évben több útépítéssel javítással foglalkozó szakkivitelező jelent 
meg, illetve nyitott telephelyet, e miatt feltételezhető, hogy a várható verseny miatt 
kedvező feltételeket tud a megrendelő kiharcolni.
 
V. Várható     gazdasági     hatások  

A kátyúzási munkák költségigénye éves szinten minimum 75
 millió forint, amennyiben a 2005-2006 évben megkezdet ütemben folyik a teljes 
útburkolat felújítás. (min: 30 utca évente). Az útfelújítás elmaradása vagy 
nagyságrendjének csökkenése esetén a kátyúzásra fordítandó összeget meg kell 
emelni. 
 
VI. Kapcsolódások

A közutak balesetmentes közlekedésre alkalmassá tétele (kátyúzása) része az 
önkormányzat kötelezően ellátandó feladatát képező közutak fenntartásának.

VII. Fennmaradt     vitás     kérdések  

Vitás kérdés nem maradt fenn.

VIII. Javaslat     a     sajtó     tájékoztatására  

A lakosság tájékoztatása, hogy az önkormányzat mindent megtesz a balesetmentes 
közlekedés biztosítására, az utak állapotának javítására. Folyamatos tájékoztatás a 
lakosság részére a felújításra kerülő és kátyúzással érintett útvonalakról, de kérve 
megértésüket ahhoz, hogy egyszerre minden útszakasz kátyúzását és felújítását 
elvégezni nem lehet.

Miskolc, 2006. november 20.

O r o s z  Lajos



Határozati     javaslat  

1. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselő testülete megbízza 
a Miskolci Városgazda Kht-t a 2007-2010. évi Miskolc Megyei Jogú Város 
közigazgatási határain belül útburkolat kátyúzása, balesetveszélyes úthibák 
elhárítása városüzemeltetési feladat közbeszerzési pályáztatásának 
lebonyolítására.

2. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal, hogy 2007-
2010-ig minden évben minimum 75  millió forint összeget útburkolat 
karbantartási (kátyúzási) munkák végzésére költségvetésében biztosít.

Felelős: Káli Sándor polgármester
Közreműködik: Városüzemeltetési és Beruházási Osztály
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Miskolci Városgazda Kht
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