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Nagycenk, önkormányzati  ( Cukorgyári úti  ) lakótelkek közművesítése 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 

2015. január hónap elején árajánlatot kértünk a víziközmű tervező    ( Aqua Duó Kft: vezetője 

Szabó Ádám ) , valamint az útépítési tervező ( F-Road   Kft: vezetője: Freiler László ) 

segítségével az  önkormányzati telkek ( 16 db ) közmű  ( víz, szennyvíz ) és az útépítési 

munkáinak  elvégzésére ( 1. számú melléklet a megosztási vázrajz, mely mutatja a 16 db telek 

elhelyezkedését,   X megjelöléssel )   

 

A telkekhez kapcsolódó vízjogi engedélyt 2013. év nyarán megkaptuk, ami után sor kerülhetett 

az önkormányzati telkek egy részének közművesítésére. Ezzel az I. ütemmel 18 db telek 

közművesítése történt meg a tavalyi évben, mely telkek közül már többet értékesített az 

önkormányzat.  

 

A víziközművek további szakaszának építésére és az útépítésre érkezett    (2.3.4. számú 

mellékletek  ) árajánlatok alapján javasolom a Viat Kft megbízását mindkét munkára.  

 

A vállalkozó végezte el az I. ütem közművesítését is, munkájával meg vagyunk elégedve, a 

határidőket tartja, többletköltséget az építési munkáknál nem érvényesített.  

 

Az építési munkákat 2015. február-április határidővel javasoljuk elvégeztetni, mivel a korábbi 

vízjogi engedélyhez kiadott közműnyilatkozatok hamarosan lejárnak, és így azok időbeli 

megújítása nélkül a munkaterület-átadás megtartható és a kivitelezés megkezdhető.  
 

A beruházás műszaki ellenőrére javaslatot teszek Kiss József ev. Kapuvár, Fő tér 14. sz. alatti 

lakos személyében, aki már eddig is az Önkormányzatnál a beruházások műszaki ellenőrzését 

végezte. Az árajánlat 300.000 Ft, mely alanyi adómentes. A korábbi I. ütem közművesítésének 

műszaki ellenőrzését is ő végezte, ugyanennyi bekerülési összegért.  

 

Jelzem továbbá, hogy a 16 db telek esetében lehetőség lesz a Cukorgyári  út szemben lévő 

oldalán is telkek kialakítására, abban az esetben  a telkekre eső víziközmű-bekötéseket kell majd 

megterveztetni, valamint a kivitelezést elvégeztetni. A munkákra a Viat Kft tájékoztató jelleggel 

már adott ajánlatot, bruttó 7 millió Ft összeggel.  
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T. Képviselő-testület! 

 

Javasolom a beruházás megrendelését, a kivitelezési és műszaki ellenőri költségnek a 2015.évi 

költségvetésben való jóváhagyását.  
 
 
……/2015.(….) önkormányzati határozat  
 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Viat Kft-t ( 9484 

Pereszteg, Temető u. 20. ) a Nagycenk, Cukorgyári úti lakótelkek közművesítésével ( víz, 

szennyvíz, útalap építés ). A kivitelezői ajánlat tartalmazza a vállalt munkák műszaki 

paramétereit.  

 

(Ivóvízhálózat költsége: 6.122.880 Ft, szennyvízhálózat költsége 6.990.000 Ft, útépítés költsége : 

5.080.000 Ft. Az összegek bruttó összegek ) 

 

A kivitelezési határidő: 2015. április 30.  

 

A képviselő-testület megbízza Kiss József ev. Kapuvár, Fő tér 14. sz. alatti lakost az 

önkormányzati telkek közművesítésének műszaki ellenőrzésével 300.000 Ft díjazásért.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 2015. január 31.  

 

 
 

Nagycenk, 2015. január 20. 

 

 

         Csorba János 

    polgármester 


