
 
JEGYZŐKÖNYVI  K I V O N A T 

  
 

Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 27-én (szerda) 915 
órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.  

 
 

Tárgy: Fejlesztési célú hitel felvételére, valamint önkormányzati adósságot keletkeztető 
ügylethez Kormányzati hozzájárulás kérésére 

 
Jelen lévő képviselők száma:  9 fő 
 
Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 

86/2018. (VI.27.) határozat: 
 
Tura Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. Tura Város Önkormányzata 350.000.000 Ft fejlesztési hitelt kíván igénybe venni. 

 

2. Fejlesztési célok meghatározása: 

 

a) Belterületi útépítés  

b) Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázat önrészéhez  

 
3. A hitelfelvétel engedélyezéséhez kapcsolódó, az adatszolgáltatáshoz és kérelemhez 

szükséges fejlesztési célokat, alcélokat és azok összegét az alábbiak szerint határozza meg:  

 

a Belterületi útépítés (az előzetes költségvetések alapján bruttó 340.000.000.- 
Ft) 

b Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázat önrészéhez (KEHOP 5.2.9-hez bruttó   
10.000.000.-  Ft) 

 

A tervezett útépítések célja a nagyon balesetveszélyes, az év nagy részében nagyon nehezen 

járható utak járhatóvá tétele, ezzel pedig a környéken élők életminőségének javítása, az 

iskolák, orvosi rendelők, sportpálya, közszolgáltatások, turisztikai látványosságok 

megközelítésének elősegítése. A tervezett beruházással az alábbi utcák szilárd burkolattal 

történő ellátását, illetve felújítását tervezzük: 

1. Park utca- Régi vásár tér (2207/1 és 2207/2 hrsz) felújítása a meglévő aszfaltburkolat 

marásával, az út szélesítésével, kétoldali előregyártott szegéllyel történő ellátásával, majd a 



szükséges rétegrendek kialakításával. Az utcában meglévő árok profilozására is sor kerül. 

2. A Szövetség utcában (2144 hrsz) egy korábbi pályázat során a felszíni vízelvezetés 

megvalósult, de az út állapota nagyon rossz, mély gödrökkel teli. A szilárd burkolatú utca 

megépülésével az itt élők egy több évtizede fennálló rossz állapot helyett egy biztonságos 

közlekedési lehetőséghez jutnak. Az utca a Vácszentlászlói útnál való csatlakozásánál 

országos közúthoz kapcsolódik.  

3. A Tüzér utca (1727 hrsz) egy része egy korábbi beruházásban szilárd burkolattal ellátásra 

került. Jelen pályázattal érintett szakasz az Erdész utca-Hősök útja közötti útszakasz, itt mély, 

kátyús gödrökkel teli az út nyomvonala, rendkívül nehezen járható szakasz ez. A projekt során 

a meglévő árkok profilozása is megtörténik. 

 

4. A Bacsó Béla utca  a Rákóczi utat (országos közút ) köti össze a már aszfaltos Damjanich 

utcával, továbbá a egy párhuzamos közlekedési lehetőséget jelent a a Rákóczi út mellett a 

település központi részének megközelítéséhez, így a környéken élők a főút felől és a főút felé 

is lényegesen könnyebben tudják a közszolgáltatásokat megközelíteni és a rendkívül gödrös, 

nagyon lassan járható szakasz végre megújulhatna. 

5. A Szele Andor utca a legelső útépítési projektbe már nem fért bele, az utca új 

aszfaltburkolattal, felszíni csapadékvíz elvezetéssel kerül kiépítésre. 

6. A Nyárfa utca a Mária utca és Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszát a korábban már 

megépült szilárd burkolatú útszakasz folytatásaként tervezzük kiépíteni, ugyanazon műszaki 

tartalommal, mint a korábban kivitelezett útszakaszét. 

7. A Tavasz utca teljes hosszában szilárd burkolattal kerül kiépítésre, tervdokumentáció 

műszaki tartalma szerint. 

8. Az Akácos utca szintén a tervekben foglalt műszaki tartalommal kerül kiépítésre szilárd 

burkolattal. 

 

4. Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti beruházás bekerülési költségeit, valamint a fejlesztési 

célú hitelt, annak költségeit Tura város 2018. évi költségvetésébe építse be. 

 

5. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos jogszabályok alapján a hitel felvételének 

engedélyezéséhez szükséges adatszolgáltatást és kérelmet- a mellékelt indikatív ajánlat 

alapján-  nyújtsa be.  

A határozathozatal a Mötv. 46. §.(1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.  



Az Mötv. 120. § (1) bekezdés c.) pontja alapján a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság vizsgálja az 
adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát.  
Az Mötv. 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik a 
hitelfelvétel, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás.  

 
Felelős: Szendrei Ferenc polgármester 
Végrehajtást végzi: Fülöpné Csépányi Mariann irodavezető Pénzügyi Iroda 

Határidő: azonnal 
 

 
 
 

Kmf. 
 
 
 
                       Szendrei Ferenc                                          Dolányi Róbertné  
                          polgármester                                                          jegyző 
 
 
 
 
 


