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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2015. május 21-i ülésére 
 

Tárgy: Új buszvárók létesítése   
Ikt. szám: LMKOH/3430/1/2015. 
   
 Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2015. április 21-i Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülésen már szóba került, hogy a 
központban az 5-ös számú főút mellett lévő két buszvárót a Green – West Kft. ingyen 
lecserélné az általa forgalmazott típus buszvárókra és ezen kívül vállalná a buszvárók 
karbantartását is. Cserébe a várók üvegfelületének egy részét hirdetési felületként használná, 
melyből bevételt szerezne a Kft. A szerződést a cég hosszú távra, legalább 15-20 évre 
szeretné kötni. Amennyiben az Önkormányzat a város központjában nem szeretne ilyen típusú 
buszvárókat, akkor a Kft. egyéb nem központi helyre is telepítene ingyenesen buszvárókat, de 
csak azzal a feltétellel, hogy a központban hosszútávra felállíthat egy reklámvitrint.     

Kovács Gábor városi főépítész készített egy egyedi megjelenésű, épített buszváró 
látványtervet, melynek előzetes kalkulált bekerülési költsége kb. 2.800.000-. Ft/db.  
Kidolgozott  tervdokumentáció alapján pontos árajánlatot lehet kérni a kivitelezőktől. Az 
épített, szilárd alappal rendelkező buszvárókra építési engedélyezési tervet kell készíteni és be 
kell nyújtani az engedélyező hatóság felé. A tervek elkészítése és az engedély megszerzése 
kb. 4-5 hónapot vesz igénybe, ezért a kivitelezés kezdése ez év októbere előtt nem várható. A 
kidolgozott  tervdokumentáció alapján lehet pontos árajánlatot kérni a kivitelezőktől. 

Az új buszvárók létesítésével egy időben szükséges a környezet rendbetétele is. 
Díszburkolatok, virágágyások, kerti padok, kerékpártárolók kialakítása, melyre a buszváró 
terveivel együtt szintén készülne egy un. környezetrendezési terv.   

Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 

1.sz. melléklet: Kovács Gábor városi főépítész által készített buszváró látványterv 

2.sz. melléklet: Green – West Kft. ajánlata  

3.sz. melléklet: Green – West Kft. reklámvitrines ajánlata    

A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Határozat-tervezet 
.../2015. (...) ÖH 
Új buszvárók létesítése 

 
Határozat 

 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város központjában az egyedi 
megjelenésű buszváró megépítését támogatja és egyetért a körülötte lévő terület 
rendbetételével. A Képviselő-testület megbízza Basky András polgármestert a szükséges 
előkészítő intézkedések (terveztetés, árajánlatok bekérése stb.) megtételére, majd a szükséges 
döntéshozatal érdekében a Képviselő-testület elé terjesztésre.  

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2015. május 21.  

 
 

II. Határozat-tervezet 
 

.../2015. (...) ÖH 
Reklámvitrin elhelyezése 
 

Határozat 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Green – West Kft. 
ingyenes típusú buszváró telepítését, de nem a város központjában, hanem ………… 
helyszínen. A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a város központjában egy 
reklámvitrin elhelyezésére, melynek helyszíne …………….. .  

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Basky András 
polgármestert a határozat 1.) pontjának végrehajtásához kapcsolódó valamennyi szükséges  
intézkedés megtételére, a szerződések megkötésére.  

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2015. május 21.  

 
 

 
Lajosmizse, 2015. május 11. 
 
                             Basky András s.k. 
       polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 



Az előterjesztés 1.sz. melléklete 
  
 

 
 
 



Az előterjesztés 2. számú melléklete 

 



Az előterjesztés 3.sz. melléklete 

 


