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

3. Napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS
Nagycenk, Soproni utca , gyalogátkelőhely és buszmegálló építése,
és gyalogátkelőhely megvilágításának kivitelezése
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2020.évi költségvetés első fordulójánál már a tervezett
beruházások között szerepelt a Nagycenk, Soproni utcában gyalogátkelőhely építése, buszöböl
építése, járda építése és a gyalogátkelőhely megvilágításának kiépítése. Ez a beruházás már a
korábbi évek költségvetésében is szerepelt, de az idei évi költségvetésben kompletten, a felső
buszmegálló átalakításával, közterületi megközelítéssel együtt került betervezésre ( bruttó 18
millió Ft összegben ).
1./ A tervezett gyalogátkelőhely megvilágításának kivitelezése pályáztatás útján történik. A
GT-Vill Kft által készített tervet 3 ajánlattevő részére küldtük ki ajánlattétel megadása céljából.
A 3 ajánlattevő részére a mellékelt ajánlattételi felhívást küldtük. ki. ( 1. számú melléklet ) Az
előírt, február 14-ei határidőig 1 kivitelező cég adott ajánlatot a Villkász Kft, melyhez mellékelem 2. számú mellékletben ajánlatukat, illetve 3. számú mellékletben az ajánlattételi összesítőt,
mely tartalmazza a megpályáztatott cégek nevét. Az összesítőt a testületi ülést követően küldjük
meg a cégeknek.
A buszmegálló és a hozzá vezető járda építése külön beruházásban, külön pályáztatással történik,
mely az alábbiakban kerül ismertetésre. A zebra megvilágítását célszerű korábban megtenni,
ezért június 30-át írtunk elő kivitelezési határidőnek.
Javasolom a Villkász Kft megbízását a kivitelezésre.
……/2020.(….) önkormányzati határozat a Nagycenk, Soproni utcában tervezett gyalogátkelőhely megvilágítása
Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Villkász Kft-t
( Szombathely, Mérleg u. 1/A 9700 ) Nagycenk, Soproni utcában tervezett gyalogátkelőhely
megvilágításának kivitelezésével.
A kivitelezési határidő: 2020. június 30.
Vállalási díj: 1.750.000 Ft + Áfa
A Képviselő-testület a kivitelezési költségeket a 2020. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Felelős: Csorba János polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint

2./

Buszmegálló,

2
gyalogjárda, gyalogosátkelőhely építése

A beruházás hatósági engedély köteles, melyre a tervet az F-Road Kft ( Freiler László ) készítette, és az engedélyt beszerezte.
Ismertetés a tervből:
Meglevő állapot ismertetése
A tervezési területen a 84 sz. főút ezen szakaszán kijelölt gyalogos átkelőhely nem található, de a
meglevő autóbusz megállóhelyhez jelentős gyalogosforgalom kapcsolódik és kiépített járda csak
a közút túloldalán található.
Az autóbusz megállóhelyet csak egy tábla jelzi, az út mentén autóbuszváró található.
A tervezés tárgyának ismertetése
A megrendelő önkormányzat a gyalogos átkelőhelyet az autóbusz megállóhelyhez a lehető legközelebb, az arra alkalmas helyen kívánja létesíteni, melyhez a közútkezelő előírásai szerint kialakított autóbuszöböl csatlakozik..
Az engedélyezési tervet alapvetően a Közutak tervezése útügyi műszaki előírás szerint készítettük
el. Forgalmi vizsgálat a tervezési területre nem készült, a tervhez a hivatalosan közzétett forgalmi
adatokat használtuk fel.
A tervezés alá vont útszakasz a 84 sz. főút 109+410 km – 109+482 km szelvényei közé esik.
1.

Autóbusz öböl kialakítása a közút 109+457 km szelvényében

2.

Kijelölt gyalogos átkelőhely a közút 109+476,50 km szelvényében

A gyalogos átkelőhely létesítését az autóbusz megálló, és emiatt a közutat keresztező gyalogos
forgalom indokolják. Az átkelőhely a Soproni utca 88. sz. ház homlokzatával szemben levő útszakaszra került.
A burkolati jel szélessége 3,00 m, a 94. sz. épület északnyugati homlokzatától 4,25 m távolságra
kerül felfestésre. Az átkelőhely jelzésére a „Gyalogosátkelőhely” és „Gyalogosátkelés” jelzőtáblák mindkét irányból elhelyezésre kerülnek. Burkolatépítési munkát a létesítés mindkét oldalon
igényel. A beépített oldalon a meglevő járdához kell vezetni a burkolatot. A szelvényezés jobb
oldalán oldalán a járdát szükséges megépíteni a tervezett átkelő és az autóbusz leszálló peron
között. A közút burkolata mellé kiemelt szegély beépítését javaslom a helyszínrajz szerinti módon,
3,00 m-re túlnyújtva a gyalogos átkelőhelyen. A 10 cm-re kiemelt szegély kezdeténél és végénél
azt legalább 1,00 m hosszon le kell futtatni és a burkolat szintjébe süllyeszteni. Ugyanígy kell
lesüllyeszteni a gyalogosátkelőhely szélességében a kiemelt szegélyt 2 cm magasságra.
Az elkészített terv és engedély alapján a 3 ajánlattevő részére a tervezői költségkiírást megküldtük, melyre a melléklet szerinti árajánlatok érkeztek. ( 1a.; 2a; 3a számú melléklet)
Az ajánlatok közül a legelőnyösebb ajánlatot a Viat Szolgáltató Kft ( 9484 Pereszteg, Temető u.
20. ) adta, ezért javasolom a kivitelezésre megbízni.
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Az ajánlatok összege nem éri el a nettó 50.000.000 Ft összeget, ezért közbeszerzést
nem kell a kivitelezés előtt lefolytatni.
Tájékoztatásképpen szeretném megjegyezni, hogy a buszmegálló, mint műtárgy költsége nem
tartalmazza a kivitelező árajánlatát. A költség:1.412.831 Ft ( 4. számú melléklet ). A megrendelés itt külön történik.
A kivitelezéshez készített részletes helyszínrajzot mellékeljük.(5. melléklet )
Javasolom a Viat Kft megbízását az építési kivitelezésére.
……/2020.(….) önkormányzati határozat a Nagycenk, Soproni utca gyalogos átkelőhely és
buszmegálló létesítése
Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Viat Szolgáltató
Kft-t
( 9484 Pereszteg, Temető u. 20. ) a Nagycenk, Soproni utca gyalogos átkelőhely
és buszmegálló létesítése kivitelezésre a mellékelt árajánlat szerinti műszaki tartalommal.
A kivitelezési határidő: 2020. szeptember 30.
Vállalási díj: 10.098.500 + Áfa ( mindösszesen: 12.825.095 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

