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ELŐTERJESZTÉS 

 
 

Előző évben Álló Judit és Kocsis Zoltán (a továbbiakban Kérelmezők) Mánfa, Forrás köz 5. 

szám alatti lakosok szóban jelezték, hogy az ingatlanuk előtti járdaszakasz felújításra szorul, 

mivel az megsüllyedt, az úttest pedig magasabban fekszik, így esőzés esetén a csapadékvíz az 

említett ingatlanuk alá folyik. Csatolták a lakóépületről készült szakértői véleményt, amely az 

előterjesztés 2. számú mellékletét képezi, valamint a betonozási munkát végző kivitelező 

általi nyilatkozatot is, a felhasznált anyagok mennyiségéről (3. sz. melléklet). 

 

Az ingatlan előtti úttest szűkössége miatt, annak érdekében, hogy a két sávban közlekedő 

járművek egymás mellett elhaladhassanak, az említett betonszakaszra kénytelenek félreállni a 

járművek a biztonságos tovább haladás érdekében. 

 

Kérelmezők vállalták, hogy a tulajdonukat képező Forrás köz 5. szám alatti lakóingatlan előtti 

részen a járdát helyreállítják. Az érintett ingatlan tulajdoni lapja lekérésre került, melyből 

megállapítható, hogy a járdaszakasz önkormányzati tulajdonban van, így tudomásul veszik, 

hogy az új járda az önkormányzat tulajdonába kerül. 

 

Kérelmezők a betonozási munkálatok anyagköltségének megtérítését kérik, melynek értéke 

31.900 Ft volt, amit a betonozási munkát végző kivitelező által adott 3.sz melléklet szerinti 

dokumentum is tanúsít.  

 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az elkészült járdaszakasz anyagköltségét 

költségtérítés jogcímén hagyja jóvá kérelmezők részére, azzal, hogy az új járdaszakasz 

ugyanezen értékkel önkormányzati tulajdonba vételre kerül mindennemű további térítés 

nélkül. Álláspontom szerint a probléma megoldásának ez volt a leggyorsabb, illetve 

legköltséghatékonyabb formája, így a munkálatokhoz pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül 

előzetesen szóban hozzájárultam. A kivitelezésre e hozzájárulás birtokában került sor.  

 

A 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben a települési önkormányzat 

képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja és hozza meg a 

szükséges döntéseket. Ennek megfelelően határozat-tervezetben foglalt döntést kívánom 

meghozni. 



Határozat-tervezet: 

A 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Mánfa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti 

szabályozásról szóló 9/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a 

Képviselő-testület tagjaival egyeztetve, Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

1. Mánfa Község Önkormányzata elfogadja a Forrás köz 5. szám alatti lakók által 

előzetese egyeztetés után végzett járda felújítási munkákról és azt tudomásul veszi. 

2. Mánfa Község Önkormányzata 31.900, -Ft pénzeszközt ad át költségtérítés jogcímén 

kérelmező Álló Judit részére a Mánfa, Forrás köz 5. szám alatti ingatlan előtti 

betonozási munkálatok anyagköltségének megtérítésére. Forrásként a pályázati önerő 

alapot jelöli meg. 

3. Mánfa Község Önkormányzata felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadásról szóló 

megállapodás aláírására és utasítja a jegyzőt, hogy az előirányzat változást a soron 

következő rendelet módosításakor vezesse át és gondoskodjon az ingatlan értékének az 

ingatlan- nyilvántartásban történő átvezetésén.  

 

 Határidő: 2021. április 30. 

Felelős: Takács Zsolt polgármester 

 

 

Mánfa, 2021. április 8. 

 

 

               Takács Zsolt  

               polgármester 
 


