
Lengyeltóti Város Önkormányzata 

8693 Lengyeltóti, Zrínyi M. u. 2. 

 

Ügyiratszám: 

 

 

Előterjesztés 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. május 31-i ülésére 

 

 

 

Napirend: Kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Lengyeltótiban, 

                 Öltöző, zuhanyzó ivóvíz ellátása. 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A kerékpáros pályázatban felújított  vizesblokk ivóvíz ellátását a Bútorbolt és OTP épület 

között meglévő vízóra aknából terveztük megoldani, ahonnét már három önkormányzati 

épület ellátása is megépült. 

A bekötés tervezővel történt egyeztetése során azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a törvényi 

változás miatt minden ingatlant a közterületről kell ellátni, kivétel, ha a közterületen nincs 

közmű kiépítve, de jelen esetben ezen a területen  meglévő vezeték van.. Más ingatlanán 

keresztül történő bekötés esetén az érintett ingatlanokra szolgalmi jog bejegyzést kell kérni - 

esetünkben két ingatlant is érint - mely százezer forintos plusz költséget jelentene a tervezés 

és szerelvényezés költségein felül. 

Esetünkben a jogilag megfelelő megoldás a Csalogány utcából nyíló köz elején már meglévő 

aknába való ikresítés tervezése a zeneiskola és egy lakás mérője mellé. 

A terv készítésére ajánlatot kértünk Farkas László tervezőtől aki a következő árajánlatot adta: 

 

Tervezői ajánlat:        Lengyeltóti „Csalogány köz” 

A jelzett ingatlan vízellátására a megoldási javaslat: 

A csalogány u.-ról nyíló közben meglévő 2-es iker vízmérőhely további ikresítése. 

Tervezési költség: 40.000,- Ft + Áfa (gáz vezeték keresztezés estén 55.000 Ft + Áfa) 

Nem tartalmazza az eljárási engedélyezési díjat (4.445 Ft), valamint a tulajdoni és telekkönyvi 

lapokat. 
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tervezés ütemezése: 

-          szerződés kötés 

-          terv elkészítése( szerződés aláírásától számított 5 nap) 

-          Közmű egyeztetés: + 2 hét 

-          Gáz keresztezés esetén egyetértési nyilatkozat beszerzése: + 3 hét 

-          engedélyezés (DRV ) + 2-3 hét 

-          Kivitelezés  + 1 hét 

Vízigény számítás + belső gépészet: 35.000 Ft + Áfa 

A fentiek alapján a tervezés várható költsége: 95 000.- Ft + ÁFA 

A vízóra és szerelvények beszerelése várhatóan 25 000.- Ft + Áfa 

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Lengyeltóti városi 

kerékpár közlekedés feltételeinek javítása pályázat keretében megvalósuló vizesblokk ivóvíz 

ellátását a Csalogány utcában meglévő zeneiskolát ellátó vízórában ikresítés megtervezésével 

és főmérő beépítésével oldja meg.  

A tervezési szerződés megkötésével meghatalmazza Zsombok Lajos polgármestert. 

A tervezés és szerelési költségek fedezetére a 2012. évi költségvetéséből 120 000.- Ft + 27% 

ÁFA 32 400.-Ft összesen 152 400.- Ft-ot biztosít. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 30. 

 

                                                                                         Zsombok Lajos  

                                                                                           polgármester 

Előterjesztést készítette: 

 

                                                   Sándor János 

                                          beruházási főmunkatárs 

 

Jóváhagyta: 

 

                                             Dr. Szatmári Ibolya 

                                                        jegyző  


