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KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 176/2015.(IX. 29.) KNÖT 
határozatában egyetértett és szükségesnek tartja Kiszombor belterületén az alábbi 
helyszíneken gyalogos-átkelőhelyek létesítését: 

• a Makói utca – Szent István tér, 
• a József Attila utca – Makói utca, 
• a Szegedi utcai körforgalom Nagyszentmiklósi utcai ága, 
• a Szegedi utcai körforgalom Óbébai utcai ága. 

 
A gyalogos-átkelőhelyek létesítése során szükség van burkolatépítésre, forgalomtechnika 
létesítésére, valamint közvilágítás kiépítésére. 
 
Fenti munkafolyamatokkal kapcsolatban kértünk árajánlatokat, a beérkezett árajánlatok az 
alábbiakat tartalmazzák: 
 
A belterületi gyalogos-átkelőhelyek burkolatépítésére vonatkozóan az alábbi cégektől 
érkeztek árajánlatok: 

� Tám-Pont ’99 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6722 Szeged, Petőfi S. 
sgt. 40.) bruttó 3.483.535,- Ft, valamint ideiglenes forgalomtechnika és felügyelet 
bruttó 746.760,- Ft, mindösszesen bruttó 4.230.295,- Ft; 

� Alapközmű Kft. (6771 Szeged, Gőzmalom u. 2.) bruttó 3.599.014,- Ft, valamint 
ideiglenes forgalomtechnika és felügyelet bruttó 746.760,- Ft, mindösszesen bruttó 
4.345.774,- Ft; 

� Mestermű Építő és Szerelő Kft. (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 45.) bruttó 
4.928.551,- Ft, valamint ideiglenes forgalomtechnika és felügyelet bruttó 993.140,- Ft, 
mindösszesen bruttó 5.921.691,- Ft összegben. 

 
A burkolatépítésre vonatkozóan a Metropolisz 2000 Kft. (76723 Szeged, Hattyú u. 56.) nem 
küldött árajánlatot. 
 
 



Forgalomtechnika létesítésére vonatkozóan az alábbi cégektől érkeztek árajánlatok: 
- a Medivia Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 6.) 

bruttó 767.886,- Ft, közútkezelői hozzájárulásban előírt pótmunka bruttó 245.161,- Ft, 
mindösszesen bruttó 1.013.047,- Ft, 

- a Közúti Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (6413 Kunfehértó, II. Körzet 2.) bruttó 
682.657,- Ft, 

- a Forgút Bt. (5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 38.) bruttó 835.203,- Ft, közútkezelői 
hozzájárulásban előírt pótmunka bruttó 251.155,- Ft, mindösszesen bruttó 1.086.358,- 
Ft összegű árajánlatot adott. 

 
A CSP Trade Kft. forgalomtechnika létesítésére vonatkozó árajánlata a Képviselő-testület 
ülésén kerül ismertetésre. 
 
A gyalogos-átkelőhelyek közvilágításának kivitelezésére vonatkozóan az alábbi cégektől 
érkeztek árajánlatok:  

- Délvill Kft. (5600 Békéscsaba, Pf. 12.) bruttó 1.371.600,- Ft, 
- Elektroglob Kft. (6600 Szentes, Ipartelepi út 57.) bruttó 1.303.020,- Ft, 
- Erzol 2000 Kft. (6724 Szeged, Körtöltés u. 38.) bruttó 1.250.010,- Ft összegben. 

 
A CsAti-Vill Kft. közvilágítás kivitelezésére vonatkozó árajánlata a Képviselő-testület ülésén 
kerül ismertetésre. 
 
A közvilágítás kivitelezésére vonatkozóan nem küldött árajánlatot a Vis-Animi Kft. (5600 
Békéscsaba, Baross u. 34.). 
 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Zrt.) CSO-608/4/2015. iktatószámú 
közútkezelői hozzájárulásában előírta, hogy a szükséges ideiglenes forgalomkorlátozást térítés 
ellenében a Zrt. biztosítja, melyre vonatkozóan szerződést kell kötni, ennek hiányában a 
kivitelezés nem kezdhető meg, ideiglenes forgalomkorlátozás nem vezethető be, valamint 
szakfelügyeletet is előírt, melyet két alkalommal kell megrendelni, alapdíja 8.000,- Ft/óra + 
Áfa, továbbá 80,- Ft/km + Áfa figyelembe vételével fognak elszámolni. 
 
A burkolatépítésre adott árajánlatokban szereplő ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítésére és 
szakfelügyeletre vonatkozó ajánlati ár összege a Zrt.-vel egyeztetés alatt áll, melynek 
eredménye a Képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését a 
burkolatépítés, forgalomtechnika létesítése, valamint közvilágítás kiépítése tárgyában 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2016. február 18. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
 


