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Nagycenk településen járdafelújítások elhatározása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2020.évi költségvetés első fordulójánál már a tervezett beruhá-

zások között szerepelt a Nagycenken a járdafelújítások összege. Bruttó 50.000.000 Ft összegben, tervezett 

utcák járdáinak megnevezésével szerepelt a költségvetésben 3 utca járdaszakaszának felújítása. 

 

A tervezett járdafelújítások: Rákóczi u. ( 1040 m2 területen ), Dózsa krt. elején, volt tűzoltószertár előtti 

rész ( Bokor Nándor u. és Soproni utca közötti rész ( 500 m2 területen )  ., valamint a Kossuth L. utcában ( 

900 m2 területen ). 

 

 

A 3 ajánlattevő részére műszaki ellenőr a tervezett kiírást elkészített, melyre a melléklet szerinti árajánla-

tok érkeztek. ( 1/a/b/c.; 2/a/b/c; 3a/b/c számú melléklet)  

 

Az ajánlatok közül a legelőnyösebb ajánlatot a Viat Szolgáltató Kft ( 9484 Pereszteg, Temető u. 20. )  

adta, ezért javasolom a kivitelezésre megbízni. 

 

Az ajánlatok összege nem éri el a nettó 50.000.000 Ft összeget, ezért közbeszerzést nem kell a kivitelezés 

előtt lefolytatni. 

 

Javasolom a Viat Kft megbízását a kivitelezésre. 

 

……/2020.(….) önkormányzati határozat a Nagycenk, Kossuth L. u; Rákóci u.; Dózsa krt. elején 

járdafelújítások elhatározása 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza  Viat Szolgáltató Kft-t             

( 9484 Pereszteg, Temető u. 20. ) Nagycenk, Kossuth L. u; Rákóci u.; Dózsa krt. elején a mellékelt 

árajánlat szerinti műszaki tartalom szerinti  járdafelújítások elvégzésével.   

 

A kivitelezési határidő: 2020. október 31.  

 

Vállalási díj: 37.040.750 Ft + Áfa ( mindösszesen: 47.041.752 Ft ) 

 

A Képviselő-testület a kivitelezési költségeket a 2020. évi költségvetésében biztosítja.  

 

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

 

A képviselő-testület felhatalmazza Csorba Jánost polgármestert, hogy Kiss József ( 9330 Kapuvár, 

Fő tér 14. ) egyéni vállalkozót a műszaki ellenőrzéssel bízza meg.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelem szerint   

  

Nagycenk, 2020. február 19. 

 

  

Csorba János  

                                              polgármester 


