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Előterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2015. június 25-i ülésére 
 

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

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 21-i ülésén úgy 
döntött, hogy a város központjában a Dózsa Gy. út mellett lévő két buszváró helyére egyedi 
megjelenésű buszvárók kerüljenek. (55/2015.(V.21.) ÖH.) A határozatban rögzítésre került, 
hogy az ülésen bemutatott látványterv mellé a tervező készítsen egy másik eltérő megjelenésű 
látványtervet, valamint a buszvárók közvetlen környékére készüljön környezetrendezési 
vázlatterv. A látványtervek elkészültek, melyekre jelen fázisban költségbecslés készíthető. A 
buszvárók kalkulált bekerülési költsége kb. 2,8 és 3,5 millió forint. A környezetrendezési 
látványtervben szereplő elemek (térburkolatok, utcabútorok, növények) kalkulált bekerülési 
költsége kb. 25.000.-Ft/m2, mely helyszínenként lebontva 2,5 és 5,5 millió forint. Pontos 
tételes költségvetés készítéséhez legalább engedélyezési szintű, de leginkább kiviteli szintű  
tervek szükségesek. A két buszváró és környékének rendezése kb. 14,3 millió forintba kerül. 

Az előterjesztéshez az alábbi mellékletek tartoznak: 

1.sz. melléklet: Buszváró látványterv „A” változat 

2.sz. melléklet: Buszváró látványterv „B” változat  

3.sz. melléklet: Buszváró látványterv „C” változat 

4. sz. melléklet: Környezetrendezési látványtervek, helyszínrajzi vázlatok (két helyszín) 

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

         Határozat-tervezet 
.../2015. (...) ÖH 
Egyedi új buszvárók létesítése 

Határozat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város központjában az egyedi 
megjelenésű buszvárók látványtervei közül a ….. változatot támogatja. A Képviselő-testület 
megbízza Basky András polgármestert a szükséges intézkedések (engedélyezési 
tervdokumentáció megrendelése, engedélyeztetés lefolytatása, kivitelezési ajánlatok 
beszerzése stb.) megtételére, majd a szükséges döntéshozatal érdekében a Képviselő-testület 
elé terjesztésre.  

Felelős: Képviselő-testület  
Határidő: 2015. június 25.  

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



 
Az előterjesztés 1.sz. melléklete 

 



Az előterjesztés 2.sz. melléklete 
 

 



Az előterjesztés 3.sz. melléklete 
 

 


