
A Kdzvrillalatokr6l sz6l6 T<irv6ny 69-es bekezd6se alapjr[n ( Az SzK Hivatalos Kdzldnye 1512016 6s

8812019 sz.) 6s a Komunalac Kommun6lis Szolg6ltat6Kozvhllalat alapszabhlyhnak 36.szakasza, l.bekezddse,
l5.pont alapjitn, kelt 2OlTjanuir l3-6n, a Komunalac Kommunilis Szolgflltato Kdzvillalat Feliigyel6
bizottsilga 2022.okt6ber 18-6n megtartott iildsdn meghozta a

HATAROZATOT
A MAGYARKANIZSAI KOMT]NALAC KOMMUNAI,IS SZOLGALTAT6

KOzy ALLALAT UTMENTI 6vEzETEK KARBANTARTASAN.q.T AnrncvzEKER6L

l.szakasz
Meghatrirozza a magyarkanizsai Komunalac Kommun5lis Szolgiltat6 Kozlvhllalat ritmeni <ivezeteinek

karbantart6s6ra vonatko z6 6r ait:

Sorsz. Szolgiltatis megnevez6se
m6rt6k-
egys69

Osszeg Afa n6lkiil
Osszeg AFA-val

1.1 Oszlopokon tal6lhat6 ritjelek kdzzel ttjrt6n6
tisztitilsa 6s mos6sa. Az ir mag6ban foglalja:
ritjelek 6s oszlopok megtisztit6sa s6rt6l 6s port6l
kdzi kef6vel. Oszloponk6nt elsz6moland6. db 76,73 92,08

1.2 Kiddntdtt kdzleked6si jelek visszaiilitilsa. Az 6r
magitban foglalja: az oszlop kdriili talaj ki6s6sa,
a megldvo talpazat iltdolgozisa, az oszlop
be6llit6sa, talaj elrendez6se 6s egyengetdse.
Oszloponk6nt elszSmoland6. db 1.534,51 1.841,41

1.3 Me ggorbtilt utj elzotitbla- o szl op ki e gyen e s it6 se.

Az 6r maghban foglalja: a meggorbiilt rud
kiegyenesitdsfit, az oszlop visszaillit6sdt, 6s az
oszlop alapla kdriil a talaj meger6sitds6t.
Oszloponk6nt elszimoland6. db 1.074,17 1.299,00

t.4 A meglazult ritjelek meger6sit6se az oszlopra.
Az 6r magitban foglalja: ritjelek riSgzitlse az
oszlopon, szorit6gyiinikkel. Oszloponkdnt
elsz6moland6. db 46,04 55,25

1.5 S6riilt ritjelek leszereldse. Az ir maghban
foglalja: a sdnilt ritjelek leszerel6sdt 6s jrirmiives
elszdllitilsht a lerakatba. Oszloponkdnt
elsz6moland6. db 383,64 460,37

1.6 Utjelzo t6bla kirakisa MB-20-as betontalppal.
Az 6r mag6ban foglalja: betontalppal ell6tott

db 2.301,78 2.762,14

oszlop kiszallitilsrit a helyszinre, a betontalpazat
hely6nek ki6s5sa 6s abba belehelyezdse, a
kimaradt ftild dringol6se, elterit6se az rit melletti
cstikken6 lank6s rdszen. A betontalapzath oszlop
beszerz6se, valamint a besz6llit6t6l a helyszinre
val6 elszillitisilt az 6r nem tartalmazza.
Oszloponkdnt elsz6moland6.

1.7 Utjelzb tibla elhelyez6se betontalapzattt
oszloppal. Az ir magiban foglalja: MB-20
betontalppal ellStott oszlop, mdrete 30x30x25
cm, kiszdllitilsa a helyszinre, a betontalpazat
helydnek ki6s6sa' 6s abba belehelyezdse, a

kimaradt ftild dtingril6se, elterit6se az rit melletti
csokken6 lank6s rdszen. Az utjelzb t6bla ds db 3.659,83 4_391,80



oszlop beszerzdse kiildn pozici6n sz6mohidik el.
Oszloponk6nt elszimoland6.

1.8 tJtjelzb tAbl6k kihelyezdse. Az ir maghban
foglalja: :ftjelzil t6bl6k helyszinre val6
szhllitisit, azok kihelyez6sdt a tilbliLt tart6
oszlopokra szorit6gyfinikkel. A t6bl6k
beszerz6se 6s a besz6llitot6l, a kihelyez6s
pontj6ig trjrtdn6 szhllitils kriltsdgeit az 5r nem
tartalmazza. Elszimol6s ritjeleket tart6
oszloponk6nt. db 690,53 828,64

t.9 S6rtilt, betontalpazallal rendelkez6, tfijelzl
tilblitkat tart6 oszlop kiszeddse. Az 6r maghban
foglalja: az oszlop krirbe6s6sa, annak frldb61
t<irtdno kihrizisa 6s learakatba trirtdn6
elszillitisa, a megl6v6 lyuk betttltdse ds a

kimaradt fbld elterit6se a helyszinen.
Oszloponk6nt elsz6moland6. db 690,53 828,64

1.10 Utilsz jfirmi sziilit6i dija az liutjelzl t6bl6k
javit6sakor km Az itzemany a,gkiiltsdg 3 0%o -a

1.10.1 Ut6szok munkadija az egy6b nem el<ire
megltatirozott ritkarbantart6i munkdlatokn6l,
valamint a kiszSll6s ideje a helyszinre 6s vissza. ora 902,93 1.083,51

t.1l A 30x30x25cm mdretri tilblilk kihelyezesere
szolg6l6 MB-15 betontalpazat k6szit6se.
Darabonk6nt elsz6moland6. db 1.074,17 1.289,00

t.t2 Deformil6dott ritjelzdsek kiegyenesitdse.
Oszloponkdnt elsz6moland6. db 225,42 270,50

1.13 Krir alakri kcizleked6si tiik<ir beszerzdse A 900
mm. Az ir magitban foglalja: ttik<ir helyszinre
valo sziillithsit, azok kihelyez6s6t a tilblilt 1art6
oszlopokra szorit6gyiinikkel. A ttikrok
beszerzdse ds a besziilitotol, a kihelyez6s
pontjriig t<irtdn6 szillitds koltsdgeit az 6r nem
tartalmazza. Elsz6mol6s ttikrdk danbszfima
ut6n. db 690,53 828,64

1.t4. Krjzleked6si jelek beszerz6se ds kisz6llit.risa a
megfelelo alkatrdszekkel, Magyark anizsin, a
megrendel6 raktitrilba, II 6s III oszthlyi
k<izleked6si jelek

db Beszerz6si 6rt6k + 8% kezel6si
krilts6g

1.15. Nem szabv6nyos kozleked6si jelek beszerzdse
6s kiszillitrfsa a megfelel6 alkatrdszekkel,
Magyarkani zsin, a megrendel6 r akthr 6ba, lI 6s
III oszt6lyf krizlekeddsi jelek 2m

Beszerz6si 6rt6k + 8%okezelesi
krilts6g

1.16. Utcan6v t6bl6k beszerzdse 6s kiszrillitr{sa a
megfelel<i alkatrdszekkel, Magyark anizsin, a
megrendel6 raktfiritba

db Beszerz6si 6rt6k + 8% kezel6si
k<ilts6g

1.17 . Horganyzott oszlopok (ritjelz6 tilblakr6szdre)
beszerzdse 6s kiszilllitirsa a me gfelel6
alkatr6szekkel, Magyark anizshn, a megrendel<i
raktiritba

db
Beszerz6si 6rtdk + 8% kezel6si

k6ltsdg

1.18. Krir alakt kozlekeddsi ttikor beszerzdse O 900
mm, Magyark anizsirn, a me grende I o r aktfir 6b a

db Beszerz6si 6rt6k + 8% kezel6si
krilts6g



2.1 Fti 6s gaz kaszilSsa g6pesit6ssel 2m 4,53 5,44

2.2.1 KEzi kaszdlhs az elv6laszt6 korl6tokn6l 6s nyilt
terepen, ahol nem kivitelezhet6 a g6piesitett
kasz6l6s 2m 12,27 t4,73

2.2.2 Kezi kasz6l6s az ritininyjelz6k, korl6tok ds

thblatart6 oszlopok kt riil (- 1m2 oszloponk6nQ. db )) \1 27,08

2.3 Lekaszilt ndvdnyi maraddkok berakod6sa ds

elsz6llitdsa a lerakatba, 5 km-es korzeten beliil.
I

m- 398,98 478,78

2.4 l0 cm-es failgak lemetsz6se, melyek zavarjik a
forgalmat 6s egy6b akad6lyok elt6volit6sa ora 4.296,67 5.156,00

3.1 Aterszek 6s csatorn6k klzzel t<irt6n6 tisztitisa a

hordal6kt6l. Az ir tartalmazza: munkisok
kisz6ll6sdt, az ifiereszek 6s csatomitk tisztitilsirt
lapifital 6s sepr6vel, a hordal6k el6k6szit6s6t a 3

km-re trirt6n6 elszillitisira, k|zi bepakol6s6t,
szhllitisitt 6s kirakodds6t a hulladdk lerak6 helyre.
Az utak tisztitisinii a munkadij magdba foglalja a

munkatertilet biztositSsrit is.
2m 63,43 76,r2

3.2 Az utak feliilet6r6l <isszegnilt csapad6kot elvezeto
itereszek (lefoly6k) kezi tisztitisa a felglrrilt
hordal6kt6l. Az ir magilba foglalja: munk6sok
kisz6ll5s6t, hordal6k elt6volit6sa az itereszekt6l, a

hordaldk el6k6szit6sdt a 3 km-re tort6n6
elszilllitisilra, kezi bepakol6sit, szhllitisht 6s

kirakod6s6t a hullad6k lerak6 helyre. Az utak
tisztitisinil a munkadij maghba foglalja a

munkateriilet biztositis6t is. db 376,89 452,27

2.szakasz
A szolg6ltat6sok 6rai 2023 jan:uhr 1-jdt6l alkalmazhat6ak.

3.szakasz
Ezt a hatirozatot eljuttatni j6v6hagydsra a Magyarkanizsai K<izsdgi Kdpvisel6 - testiilethez ds

megj elentetni Magyarkanizsa Ktizs6g Hivatalos Lapjiban.

Komunalac Kommunilis SzolgSltat6
Kozv6llalat Magyarkanizsa
Sz6m: 8l-912022-OPs
D6tum: 2022.10.18.
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