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Napirend: Fonyódi úti csomópontban körforgalom kiépítés engedélyezési terveinek 
elkészítése 
 
 
Előadó: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Közlekedés Koordinációs Központ KKK CSOMÓPONT-2010 jelű pályázati felhívásában 
többek között „Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására” pályázatot 
írt ki. A pályázat olyan közúti létesítményre nyújtható be, amely már érvényes építési 
engedéllyel rendelkezik, vagy igazoltan folyamatban van az építési engedélyezési eljárás. 
Az engedélyezési szintű tervek elkészítésére a GREAT B BT. Marcali vállalkozástól kértünk 
ajánlatot aki vállalta, hogy a pályázat beadási határideje előtt elkészíti a közúti tervezés 
szabályainak megfelelő engedélyes terveket és azokat az engedélyező hatósághoz benyújtja. 
A folyamatban lévő engedélyezési eljárásról igazolást ad. 
A körforgalom engedélyezési tervét valamint a DRV által kért ivóvízvezeték áthelyezési 
engedélyes tervét nettó 2 750 000.- Ft + 687 500.- Ft munkadíjért vállalja. A tervező 
megküldött egy szerződéstervezetet, mely összesen egy oldalból áll. Ezt nem tudjuk elfogadni 
mivel nem nyújt megfelelő jogi biztonságot egyik fél részére sem. Kérem T képviselő-
testületet, hogy a bővített szerződés tervezetet fogadja el. 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
1. 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közlekedés 
Koordinációs Központ KKK CSOMÓPONT-2010 jelű pályázati felhívás „Balesetveszélyes 
csomópontok átépítésének társfinanszírozására” benyújtandó 6701 és 6711 jelű országos 



közutak valamint az önkormányzati tulajdonú Tűzoltó utca csomópontjában körforgalmú 
csomópont kiépítésének engedélyezési terve, valamint az ivóvízvezeték áthelyezés 
engedélyezési tervének elkészítésére a GREAT B BT Marcali vállalkozást bízza meg az 
ajánlatban és a bővített szerződés tervezetben szereplő 2 750 000.- Ft + 687 500.- Ft ÁFA, 
összesen 3 437 500.- Ft- szolgáltatási díjért.  
 
 
2. 
Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Közlekedés 
Koordinációs Központ KKK CSOMÓPONT-2010 jelű pályázati felhívás „Balesetveszélyes 
csomópontok átépítésének társfinanszírozására” benyújtandó 6701 és 6711 jelű országos 
közutak valamint az önkormányzati tulajdonú Tűzoltó utca csomópontjában körforgalmú 
csomópont kiépítésének engedélyezési terve, valamint az ivóvízvezeték áthelyezés 
engedélyezési tervének elkészítésére a GREAT B BT Marcali vállalkozást bízza meg az 
ajánlatban és a bővített szerződés tervezetben szereplő ……………..- Ft + ………...- Ft ÁFA, 
összesen ……………………………………...- Ft- szolgáltatási díjért.  
 
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Zsombok Lajos polgármester 
 
 
Lengyeltóti, 2011. január 20. 
 
 
                                                                                               Zsombok Lajos 
                                                                                                 polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 
 
 
Sándor János 
főmunkatárs 
 
 
Jóváhagyta: 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya 
jegyző 
 


