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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. ügyvezetıje, Moldován Attila megkeresett 
a 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a Maros híd közötti kerékpárút terveinek 
tervezési ajánlatával.  
 
A tervezı az engedélyes tervek elkészítésére az alábbi bontásban és részletezéssel adott 
ajánlatot:  
 
Bontási terv készítés meglévı kerékpárútra 
Vállalási díj: nettó 140.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 175.000,-Ft  
 
Kerékpárút építés engedélyezési terv készítés 
Vállalási díj: nettó 240.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 300.000,-Ft  
 
Közmő MÁV egyeztetések lefolytatása, közútkezelıi nyilatkozatok beszerzése 
Vállalási díj: nettó 20.000,-Ft + Áfa, azaz bruttó 25.000,-Ft  
 

A tervezési díj tartalmazza:  
- geodéziai felmérés elvégzése 
- engedélyes terv készítése (vonatkozó szabványok szerinti mőszaki tartalommal) 
- egyben dokumentálva 
- méret, mennyiség kimutatás és tervezıi költségbecslés készítése (excel formátumban) 
 
A tervezési díj nem tartalmazza:  
- az engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdoni lap, térképmásolat földhivatali díját és a 
szomszédos ingatlan tulajdonosok névjegyzékének kigyőjtését 
- a hatóságnak fizetendı eljárási díjat 
 
A kerékpárút ezen nyomvonalának terveztetése, engedélyeztetése azért volna hasznos az 
önkormányzatnak, mert egyrészt így kiváltható volna az alagút, amely javítása, hosszútávra 
használhatóvá tétele egy más engedélyezési eljárást kívánna meg, mőszaki megoldhatósága 
költséges és eredménye megkérdıjelezhetı, másrészt ennek a tervnek a birtokában az  
önkormányzat pályázhatna. 



Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy a tervezı által ismertetett ajánlat ismeretében 
döntsön a 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a Maros híd közötti kerékpárút 
terveinek tervezési ajánlatáról. 
 
Kiszombor, 2011. május 23.     
 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 

 
 
Tárgy: A 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a Maros híd közötti kerékpárút tervei. 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a KÖVIMET 
Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25. képviseli: 
Moldován Attila üzletvezetı) által készített a 43-as fıút mentén a Haleszi buszmegálló és a 
Maros híd közötti kerékpárút terveire vonatkozó ajánlatát és az alábbi döntést hozta:  
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a 43-as fıút mentén a 

Haleszi buszmegálló és a Maros híd közötti kerékpárút terveinek elkészítését megrendeli a  
 

KÖVIMET Mérnöki Tervezı és Szolgáltató Bt. -tıl 
 (5600 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.) 

  
az ajánlatában adott részletezésben, amely magába foglalja a bontási terv készítést meglévı 
kerékpárútra, a kerékpárút építés engedélyezési terv készítését, a közmő MÁV egyeztetések 
lefolytatása, közútkezelıi nyilatkozatok beszerzése munkafolyamatait, mindösszesen bruttó 
500.000,-Ft díj ellenében.  
 
A tervezési díjat a képviselı-testület az önkormányzat tulajdonában lévı diszkont 
kincstárjegy értékesítésébıl biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert, hogy a fenti kerékpárúttal 
kapcsolatos tervezési szerzıdést a kiválasztott tervezıvel kösse meg. 
 
Errıl értesül:  

- KÖVIMET Bt. 5800 Békéscsaba, Gyümölcsös u. 25.  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 



 


