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E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2013. március 7-i ülésére 

 

 

Napirend: Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítés kiviteli terveinek elkészítése. 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Lengyeltóti 6701, 6711 sz. közutak és Tűzoltó utca keresztezésében kialakítandó körforgalom kiviteli 

terveinek elkészítéséről 2012. november 14-i ülésen döntöttünk. 

A kivitelezési szintű tervek elkészültek. Az engedélyezési tervkészítés során megkért közmű egyeztetési 

jegyzőkönyvek 1 évig érvényesek, melyek már lejártak. A kivitelezés viszont csak érvényes jegyzőkönyvek 

birtokában kezdhetők meg, ezért szükséges azok érvényesítése és érintettség esetén a közműkezelői 

nyilatkozatok beszerzése is. A közműkezelői nyilatkozatok előírták az ivóvíz vezeték kiváltását és a helyi 

telefonhálózat áthelyezését a körforgalom alól. 

Az ivóvízvezeték áthelyezési terve elkészült, azt a tervező az útépítési kiviteli tervekkel egy időben 

elkészítette. A tervek közmű egyeztetését az önkormányzat elvégezte, a közmű üzemeltetői hozzájárulások 

beszerzése folyamatban van. Az egyeztetésekért díjat kell fizetni és szintén költséget jelent a 

közműkezelőknek fizetendő díj, a létesítési engedélyezés, a telefonvonal áthelyezésének tervezése és a KKK 

mint tulajdonosnak fizetendő bérleti díj. 

Jelenleg ismert és várható kiadások a következők: 

 -  Magyar Telekom egyeztetés    4 700.-Ft 

 -  Telefon vonal áthelyezési terve           311 912.-Ft 

 -  DRV üzemeltetői véleményezés             20 955.-Ft 

 -  KKK tulajdonos bérleti díja             10 000.-Ft 

 -  Létesítési engedély (VIZIG)           100 000.-Ft 

 -  E.ON gáz és áram közmű egyeztetés   9 000.-Ft 

 -  Előre nem látható kiadások              43 433.-Ft 

  Összesen:              500 000.-Ft 

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 6701 és 6711 jelű országos közutak 

valamint az önkormányzati tulajdonú Tűzoltó utca csomópontjában körforgalmú csomópont kialakítás 

közműkezelők által előírt kiváltások tervezése, közmű egyeztetési díjak, létesítési engedély díja, az érintett 

KKK mint ingatlantulajdonos bérleti díja, valamint a várható, de még nem ismert kiadásokra 500 000.-Ft-ot a 

2013. évi költségvetésében biztosít. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

 

Lengyeltóti, 2013. február 27. 

 

                                                                                               Zsombok Lajos 

                                                                                                 polgármester 

 

 

Az előterjesztést készítette:                                   Jóváhagyta: 

 

 

Sándor János                                                                        dr. Szatmári Ibolya 

főmunkatárs                                                                                   jegyző 


