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           10. napirend  

 

Nagycenk, Soproni- Iskola  utca- járda-lépcsőjavítás  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Évek óta fennálló probléma a Soproni utcában, a Dózsa krt. Soproni utca kereszteződésénél, 
valamint az Új utca Soproni utca kereszteződésénél lévő járdán található lépcsők rossz 
állapota. A lépcsők letöredeztek, nagyon nehéz rajta a közlekedés biciklivel, babakocsival, és 

az idős embernek egyaránt.  
A járdaszakasz végén lévő lépcsők helyett egy könnyen járható rámpa megoldást javasolt a 

szakember. amely az összes problémát kezelné.  
 
Árajánlatot kértem a Viat Kft-től az átalakításra vonatkozóan, mely az 1. számú melléklet 

szerinti árajánlatot adta. 
 

 Javasolom 522.000 Ft + Áfa összegben a munkák megrendelését, és teljesítést követően a 
tartalék  terhére történő kifizetését.  
 

………/2017.(…) önkormányzati határozat  

 

 
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a melléklet 

szerinti lépcső átalakítási munkákat a Soproni utcában 522.000 Ft + Áfa összegben a Viat 

Kft-től ( 9484 Pereszteg, Temető u. 20. ) .  

 

Vállalási határidő: 2017. augusztus 31. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 15 nap  

 

A másik probléma az Iskola utcai középületek ( Fogorvosi rendelő, Gyógyszertár, Posta ) 

előtti járda rossz állapota, a felgyűrődések, stb, már olyan gondot okoztak, hogy tavalyi évben 
baleset is volt a járdán.  

 
Elképzelésünk van ennek a járdaszakasznak a rendbetételére, mivel érvényes építési 
engedéllyel is rendelkezünk, Iskola utcai parkoló és járda felújítására vonatkozóan.  

Bíztam benne, hogy idei évi GINOP pályázatban ezt a szakaszt rendbe tudjuk tenni, de mivel 
a pályázaton nem indulhattunk, ezért a szükséges , halaszthatatlan javítást meg kellene 

tennünk.  
 
Árajánlatot kértem a Viat Kft-től a javításokra vonatkozóan, mely az 1. számú melléklet 

szerinti árajánlatot adta. 
 
 Javasolom 86.000 Ft + Áfa összegben a munkák megrendelését, és teljesítést követően a 

tartalék  terhére történő kifizetését.  
 

 



 

 
 

………/2017.(…) önkormányzati határozat  

 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a melléklet 

szerinti járda javítási munkákat az Iskola utcában 86.000 Ft + Áfa összegben a Viat Kft-től 

( 9484 Pereszteg, Temető u. 20. ) .  

 

Vállalási határidő: 2017. augusztus 31. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést aláírja.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: 15 nap  

 

 

 

 
 

 

 
  

Nagycenk, 2017. június 23. 
 

 
 
 

 
        Csorba János  

        polgármester 


