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Készült: A Balatonszemes község Önkormányzatának 2022. augusztus 29.-én tartandó testületi 

ülésére. 

 

Tárgy: Tűzoltó u. szilárd burkolattal történő kiépítésének kibővítve az Óvodaköz 

aszfaltozásával, valamint az utcák csatlakozási pontjánál a csapadékvíz elvezetés kivitelezése 

vízfogó rácsos víznyelővel kétoldalt burkolatlan szikkasztó árokkal.  

 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fenti tárgyban korábbi döntés alapján elkészült tervekre kért árajánlatok alapján megépítésre 

kerülő Tűzoltó u. -hoz csatlakozó Óvoda köz szilárd aszfalt burkolat készítés tárgyában két árajánlat 

érkezett. 

 

Az ajánlatok a következők:  

 

1./ ÖKOBAU  Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft  Kft. 8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38.    5 

604.784.-Ft / +Áfa.=7 118 076.-Ft. értékben. (Az ajánlat a csapadékvíz elvezetés kiépítését nem 

tartalmazza.) 

2./ Huracam  Kft. 5.445.190. -Ft + Áfa. 

 

Az árajánlat anyaggal együtt értendő. 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet a két ajánlattevő közül dönteni szíveskedjék, továbbá az 

anyagi fedezetet, mivel azt a pályázati támogatás költsége nem tartalmazza, a tartalék keret terhére 

biztosítani szíveskedjen.  

 

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy a munkaterület átadás előtti egyeztető 

bejárás után a Huracam Kft. ügyvezetője ajánlatot tett a Tűzoltó u. – Fő u csatlakozásánál egy 210 

m2 nagyságú parkoló terület aszfaltozására mely egy felvonulással 1.500 000.-Ft+ Áfa. összegért 

elkészítene. Ügyvezető ajánlata csak akkor érvényes, ha e parkoló kiépítése a közút burkolatával 

egy ütemben készülne. 

 

Határozati javaslat:   Balatonszemes Község Önkormányzatának 

                                            .../ 2022. ( VIII. 29. ) KT.számú határozata: 

 



 1. Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Tűzoltó u  szilárd burkolatának kiépítésével egyidőben a 

mellékelt árajánlat szerint megrendeli a Balatonszemes Óvoda 

köz szilárd burkolattal történő kiépítését a Tűzoltó u-i 

csatlakozásnál a csapadékvíz elvezetés kivitelezésével együtt. A 

munkálatok elvégzésével a legkedvezőbb ajánlattevő Huracam 

Kft.-t 5.445.190. -Ft + Áfa. díjért bízza meg.  

 

2. A munkálatokkal egyidőben a Fő u. Tűzoltó u. 

csatlakozásánál a 210 m2 nagyságú parkoló kiépítésével 

1 500 000.-Ft/+Áfa díjért megbízza  a vállalkozót.  

 

3. A vállalkozóval a szerződések megkötésére Balatonszemes 

Község polgármesterét felhatalmazza, a szükséges anyagi 

fedezetet a költségvetés felhalmozási tartaléka terhére biztosítsa. 

 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

Határidő: 2022.10. 29. 

 

  

                                                                                                                      

Balatonszemes, 2022 .08. 25.                                                                     Németh Kornél Antalné  

                                                                                                                      polgármester 

 

                                                                                                                          Az előterjesztést 

készítette 

                                                                                                                        Dr. Glöckler Ferenc   

           jegyző                                          

 

  

 

                                                                                                                 

 

 


