
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 
 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. : (99) 532-030, Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu 

  
 

  

Széchenyi emlékhelyek környezetében lévő járda,  parkoló ( Iskola utcai )  felújítása 

 

           3.napirend  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

2015. február 26-án Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

21/2015.(II.26.) önkormányzati határozatában egyetértett azzal, hogy a Nagycenk, Széchenyi 

emlékhelyek környezetében járda felújítása projekt megvalósításra kerüljön.  

 

A képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges tervezési munkát megrendelte az F-

Road Kft-től ( képviseli: Freiler László ) . A tervezés alapján a munka elkészült , a járda, parkoló 

felújítására ( Iskola utcai parkoló, előtte lévő járda felújításával együtt ) az engedélyt  2016.évben 

megkaptuk. Sajnálatos módon a közterület felújítása egyik TOP projekthez sem illeszkedett, ezért 

annak megvalósítása önerőből javasolt. Mindenképpen szeretném, ha a parkoló felújításra kerül-

ne, mivel az esztétikus, kulturált Faluközpont kialakítása érdekében már több lépést is tettünk 

(Községháza felújítása, Soproni u. Vám utcai sarok felújítása, Soproni utca páros oldal részszaka-

szának felújítása… stb.), aminek a folytatása mindenképpen indokolt, célszerű.  

 

A felújítási projekt az Iskola utcai fogorvosi rendelőtől az Arany-patak hídig tart az 1. számú 

melléklet szerinti területen.  

 

A járdák felújításra kerülnek, a Posta és a Mária bolt előtti közterületen  térkőburkolat, illetve 

zöldterület kerül kialakításra, az Iskola utcai parkoló aszfaltburkolat helyett térkőburkolatot kap.  

 

A térkő indokoltságát az jelzi, hogy a parkolónál nagyon sok közmű van, ezért meghibásodás 

esetén a térkő felszedése szakaszonként is megoldható, és a helyreállítás is látványosabb.  

 

A parkoló felújítására árajánlatot kértünk a melléklet szerinti 3 cégtől ( 2. . 3. 4.  számú ajánlat ) . 

 

A legkedvezőbb ajánlatot a Viat Kft adta, melynek elfogadását javasolom. 

 

 

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

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a Nagycenk 

435/1;436 hrsz-ú parkoló és járda felújítását ( együtt : Iskola utcai parkoló ) az építési engedély 

szerint.  

 

A képviselő-testület a felújítási munka elvégzésére megbízza  a Viat Kft –t  ( 9484, Pereszteg, 

Temető u. 20. képviseli: Varga József ).  

 

A felújítás összege: 15.931.100 Ft + Áfa, mindösszesen 20.232.497 Ft.  

 

A felújítás határideje: 2018. június 30.  
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A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja 78.740 Ft + Áfa összegben, mindösszesen 100.000 

Ft összegben a közműnyilatkozatok frissítésére, aktualizálásra vonatkozó tervezési tevékenysé-

get ( F-Road Kft ). 

 

A képviselő-testület megbízza a jelen beruházási projekt műszaki ellenőrének Kiss József 9330 

Kapuvár, Fő tér 14.sz. alatti lakost.  

 

A képviselő-testület megbízza Csorba János polgármestert a vállalkozási szerződések aláírásá-

ra.  

 

Felelős: Csorba János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

  

 

 

 
 

Nagycenk, 2018. január 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Csorba János 

          polgármester  


