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ELŐTERJESZTÉS  5. napirendi pont 

 

Nagycenk, Akácos út, Nyárfa köz, Fűzfa köz , Gyár utca részszakasz és Kövesmezei út részszakasz 

felújítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2018. február 22-ei ülésen elfogadta a képviselő-testület a 2018.évi költségvetést. A költségvetésen belül a 

Nagycenki útfelújításokra  a képviselő-testület bruttó 30 millió Ft költséget irányzott elő. A telekeladásból 

(lakótelkek ) származó bevételek azonban hirtelen megnövekedtek, és lehetővé teszik az érintett 

útszakaszok (Akácos út, Nyárfa köz, Fűzfa köz , Gyár utca részszakasz és Kövesmezei út részszakasz 

) tavasszal történő   aszfaltozását, melynek indokoltsága alátámasztott, mivel az utcák már több mint 80 

%-ban beépültek.  

 

Sajnos az utcákban a csapadékvíz-elevezetés is  folyamatos gond, ezért az útfelújítással együtt a 

csapadékvíz-elvezetést is ki kellene építeni.  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem a képviselő-testületet, hogy adjon felhatalmazást az útépítésre és a csapadékvíz-elvezetés 

kiépítéséhez 3 kivitelezői árajánlat bekérésére, és a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel a szerződés 

megkötésére.  

 

A kivitelezés kezdésének április közepét javasolom, míg a beruházás befejezésére a május végét.  

 

Június hónaptól megkezdődik az óvoda beruházás, a bölcsőde beruházás, a kerékpárút beruházás és az 

egészségház felújítása, ezért szerencsés lenne, és az útfelújítási beruházás is jól követhető lenne, ha ezen 

időszakra már befejeződne.  

 

Műszaki ellenőrnek Kiss Józsefet javasolom.  

 

………/2018.(….) önkormányzati határozat  

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Csorba János 

polgármestert, hogy kérjen be 3 vállalkozói árajánlatot  az Akácos út, Nyárfa köz, Fűzfa köz , Gyár 

utca részszakasz és Kövesmezei út részszakasz útfelújítási  és csapadékvíz-elvezetési  munkáinak 

kivitelezésére.  

 

A kivitelezési határidő: 2018. május 31.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza  a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására a legkedvezőbb 

ajánlatot adóval, valamint  a műszaki ellenőrrel  ( Kiss Józseffel ) a szerződés megkötésére.   

 

A képviselő-testület a 2018.évi költségvetésében a fejlesztési kiadások és a költségvetési tartalék terhére 

a műszaki átadás-átvételt követően engedélyezi a kifizetést.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: vállalkozási szerződés alapján, teljesítés szerint  

 

 

Nagycenk, 2018. március 21. 

 

 

Csorba János  

polgármester 


