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6. NAPIRENDI
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Széchenyi emlékhelyek környezetében lévő járdák, parkoló felújítása
2014. augusztusában elindult ötletek, nyilatkozatok szintjén a Győr-Moson-Sopron Megyei
Integrált Területi Program Gazdaságfejlesztési és Településfejlesztési projektjeinek
összeállítása. Az önkormányzat tisztségviselői szinten összeállította a következő fejlesztési
időszak céljait, melyet a következőkben fogalmazott meg.
- Széchenyi emlékhelyek környezetében lévő járdák felújítása ( Községháza épületétől
egészen a Széchenyi térig ) ( tervezett költség 10 millió)
- Nagycenk-Pereszteg „Vízállói út” felújítása ( tervezett költség 12 millió)
- Óvoda felújítása ( tervezett költség 25 millió)
- Iskola udvarán szabadtéri lelátó építése ( tervezett költség 10 millió)
- Fecskeházak kialakítása a Laktanyában ( tervezett költség 200 millió)
- Horgásztó és környezetében szabadidőpark építése ( tervezett költség 10 millió)
- Szoborpark bővítése, remete-kápolna építése ( Alapítványon keresztül ) ( tervezett költség
10 millió)
- Széchenyi emlékhelyek környezetében lévő járdák felújítása (Kastély és Mauzóleum) (
tervezett költség 13 millió)
A jelenlegi ismeretek szerint a pályázatok, projektek 7 év alatt, 15 %-os önrésszel
valósulhatnak meg. Az idei év első félévében feladat, hogy a szükséges tervezési munkát
elindítsuk, hiszen terv nélkül nem vállalhat majd az önkormányzat semmilyen projektre
kötelezettséget.
Az első projekt esetében már tettünk egy kezdeti lépést, amikor a telekalakítást az
önkormányzati lakás ( Iskola u. 3.) eladásánál úgy kértük, hogy a lakások külön-helyrajzi
számon, és az Iskola utcai járda egészen a parkolóig ( Ikva hídig ) egy helyrajzi számon
kerüljön kialakításra. A földhivatali eljárás jelenleg folyamatban van .
A fejlesztési szakaszra kértünk tervezési árajánlatot az F-Road Kft-től ( 1. számú melléklet ) ,
aki a településen már több munkát is elvégzett ( Faluközpont-tér , parkoló felújítása-tervezés,
Dózsa körúti telkeknél az útépítés tervei, a Faluközpont felújítása II. ütemében a Soproni
utcai, Vám utcai sarok-járda felújítása - tervezés…stb. ) . A Saxsum Bt a 2. számú melléklet
szerinti árajánlatot adta.
Tisztelt Képviselő-testület!
Javasolom a projekt megvalósításának elhatározását, és a tervezés megrendelését az Ft-Road
Kft-től.
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…………………./2015.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a GyőrMoson-Sopron Megyei TOP tervezett projektjei között a Nagycenk, Széchenyi emlékhelyek
környezetében járda felújítása projekt megvalósításra kerüljön .
A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges tervezési munkát a melléklet
szerint műszaki tartalommal megrendeli.
Tervező: F-Road Kft ( képviseli: Freiler László ) Sopron , 9400, Mikes Kelemen u. 4.
Vállalási összeg: 460.000 FT + Áfa ( bruttó: 584.200 Ft )
Vállalási határidő: 2015. június 30.
A tervezési díj összegét az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésében, az önerő pályázati
alap terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: azonnal
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