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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya a Bánk 

Petőfi út (2115. számú út) melletti járda építéséhez (Petőfi út 2-től a Benczúr utcai elágazásig) 2015-

ben építési engedélyt adott Bánk Község Önkormányzata részére. Az építési engedély 2015.06.22-én 
jogerőre emelkedett. 

Az építési engedély a jogerőre emelkedés időpontjától három évig hatályos, azaz az építési engedély 

érvényességi ideje 2018.06.22-én lejárt. 

A járda megépítésére csak új engedélyezési eljárás lefolytatását követően kiadott végleges építési 
engedély alapján lehetséges, ezért az építés újbóli engedélyezéséhez egy új engedélyezési eljárás 

megindítása szükséges, melynek előfeltétele a felülvizsgált, aktualizált tervdokumentáció elkészítése. 

 
A település lakói részéről évek óta jogos igény, hogy a Rétság irányába közlekedő helyközi 

autóbuszok a település „közepén” is megálljanak, és egy új buszmegálló létesítésével a település 

„közepén” is lehetőség legyen az autóbuszokra történő fel- és leszállásra.  A település „közepén”, 

nagyjából a Tengerszem Panzió melletti megállóval szemközti oldalon létesítendő új buszmegálló 
tervezési előkészítése évekkel ezelőtt megkezdődött, melynek felülvizsgálata és aktualizálása, 

valamint engedélyes terv elkészítése szükséges ahhoz, hogy a buszmegálló megépítésére is sor 

kerülhessen. 
Javaslom, hogy az önkormányzat a járda építési terveivel együtt az új buszmegálló engedélyezésre 

benyújtható terveit is készíttesse el, és mind a járda, mind a buszmegálló terveire kérjük meg az építési 

engedélyt. 
 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt árajánlat alapján a Petőfi úti járda és 

buszmegálló engedélyes tervdokumentáció elkészítése ügyében döntést hozni szíveskedjenek! 

 
 

Bánk, 2019. november 13. 

Tisztelettel: 
 

 

 Torma Andrea  
 polgármester 

 

 

…../2019. (XI…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 

Bánk Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Salgóterv Mérnöki és 

Környezetvédelmi Kft. által a Bánk 2115. számú út (Petőfi út) 2+116 – 2+490 szelvények közötti 
szakasz melletti járdaépítés engedélyezési tervének és a Bánk 2115. számú út 2+700 szelvényben 

buszmegálló öböl és leszállóperon építésének engedélyezési tervének korszerűségi felülvizsgálatára 

vonatkozó 220.000 Ft + áfa összegű tervezési ajánlatát, mely alapján a képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a járda és a buszmegálló építésének 

engedélyezése ügyében a szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 

 
Határidő: azonnal 
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Felelős: polgármester 


