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Nagycenk, Soproni utca, gyalogátkelőhely és buszmegálló építése, 

 és gyalogátkelőhely megvilágításának kivitelezése  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Nagycenk Nagyközség Önkormányzata 2020.évi költségvetésében szerepel a Nagycenk, Sop-

roni utcában gyalogátkelőhely építése, buszöböl építése, járda építése és a gyalogátkelőhely meg-

világításának kiépítése. Ennek a beruházásnak tervezése már 2014.évben megkezdődött, de csak 

2018. márciusra rendelkeztünk elfogadott tervvel és építési engedéllyel.  

 

A képviselő-testület idén februárban döntést is hozott arról, hogy a buszmegálló és gyalogátkelő-

hely építését megvalósítja, amihez szükséges a zebra megvilágítása is. A kivitelezési pályáztatás 

alapján a villamos részre a Villkász Kft adta az egyetlen ajánlatot 1.750 e Ft + Áfa összegben. A 

beruházás sajnos nem tudott megkezdődni, mivel az Állami Közútkezelő jelezte, hogy a tervhez 

érvényes közműnyilatkozata lejárt, 2 évig volt érvényes, 2017.októberben adta. Megbíztuk a vil-

lamos tervezőt ezek alapján a közműnyilatkozatok újbóli megkérésével és az EON engedély fris-

sített változatának beszerzésével.  

 

Ugyanezen a helyzet az buszmegállóra vonatkozó résznél is, ott is lejártak a nyilatkozatok, újból 

meg kell kérni őket. Az utas tervezőt is felkértük a nyilatkozatok újbóli beszerzésére.  

 

Sajnos kiderült a tervek átnézésekor, hogy van még egy terv, mely nem is képezte a részét a feb-

ruári pályáztatásnak, mert az teljesen külön készült, a 0,4 kv-os vezeték kiváltása. Ennek az aján-

latkérését elküldtük a mai nap a Villász Kft felé, aki az ajánlatot fogja adni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon fel arra, ha a Villkász Kft ajánlata meg-

érkezett, hogy szerződést köthessek vele, mivel a másik beruházást, ami hozzá kapcsolódik is ő 

végzi.  

Javasolom a Villkász Kft megbízását a kivitelezésre. 

 

……/2020.(….) önkormányzati határozat a Nagycenk, Soproni utcában tervezett gyalogát-

kelőhely és buszmegálló beruházáshoz kapcsolódó 0,4 kv-os szabadvezeték kiváltása 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Villkász Kft-t   

(Szombathely, Mérleg u. 1/A 9700) Nagycenk, Soproni utcában tervezett gyalogátkelőhely 

és buszmegálló beruházáshoz kapcsolódó 0,4 kv-os szabadvezeték kiváltásával a melléklet 

műszaki tartalom szerint.  

 

A kivitelezési határidő és a vállalási ár a szerződésben kerül rögzítésre.  

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 

 

Nagycenk, 2020. július 20. 

  

Csorba János  

                                                polgármester 


