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Nagycenk, Gyár utca és Vízimalom utca felújítása
Tisztelt Képviselő-testület!
2016. február 25-ei ülésen elfogadta a képviselő-testület a 2016.évi költségvetést. A költségvetésen belül a
Nagycenk, Gyár utca felújítására bruttó 15 millió Ft költséget irányozott elő. A telekeladásból származó
bevételek ugyanakkor lehetővé teszik a Gyár utca részszakaszának felújításán kívül a Vizimalom utca
egyidejű aszfaltozását, melynek indokoltsága alátámasztott, mivel nemcsak a Dózsa körútról, Bokor Nándor utcáról, Gyár utcáról járnak a községközpontba a lakók, hanem a közelmúltban eladott önkormányzat
ingatlanokról is többen közelítik meg a Vízimalom utcán keresztül a községközpont intézményeit
( Egészségház, Hivatal, boltok, buszmegálló, posta, gyógyszertár, óvoda, iskola…stb. )
Az útfelújítások pénzügyi fedezetét a fejlesztésre betervezett 15 millió Ft, valamint a költségvetési tartalék
részösszegének felhasználása adja.
Az útfelújítások az adott árajánlatok tartalma alapján valósulnának meg. A Gyár utca 240 fm hosszban,
5,6 m szélességben , padkával együtt, míg a Vízimalom utca 4 fm széles aszfaltozással ( 0. sz. melléklet
jelzi a felújítási szakaszokat )
3 ajánlattevő adott ajánlatot ( 1.; 2, 3. számú mellékletek ) , melyek közül a Meliorációs és Rekultivációs
Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot, így javasolom az övét elfogadni.
A kivitelezési határidőnek a 2016. április 30-át kérem elfogadni.
………/2016.(….) önkormányzati határozat
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Meliorációs és Rekultivációs Kft-t
( 9700 Szombathely, Vépi u. 39. ) a Nagycenk, Gyár utca és a Vízimalom utca – a mellékelt árajánlat
szerinti hosszban és mennyiségben -- útfelújítási munkáinak elvégzésével.
A kivitelezői ajánlat tartalmazza a vállalt munkák műszaki paramétereit.
Az útfelújítás költsége: 18.999.693 Ft ( bruttó összeg )
A kivitelezési határidő: 2016. április 30.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására, valamint a műszaki ellenőrrel a szerződés megkötésére.
A képviselő-testület a 2016.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, 2016. március 22.
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