
3. Napirend  strandfelújítás műszaki tartalmának és a rendelkezésre álló fedezet összegének módosítása 

 

1 

 

 

3 .  N a p i r e n d  

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S   

strand felújítás műszaki tartalmának és a rendelkezésre álló fedezett összegének 

módosítása 
 

 

„Bánk üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése” című, TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 

azonosítószámú, projekt keretében a Bánk, Petőfi út 61. szám alatti Tó-Strand felújítási munkálatai 

folyamatban vannak, jelenleg is zajlanak. 

 

A képviselő-testület által elfogadott és jóváhagyott tervek szerint a felújítás keretében épülő 

gyermekmedence napkollektoros melegvíz termeléssel készülne. A gyermekmedence kivitelezését 

végző alvállalkozó javaslatára a kivitelező a napkollektoros melegvíz termelés helyett víz-levegő 

hőszivattyú berendezés beépítésére tett javaslatot. A kivitelező által javasolt műszaki megoldás 

módosítást az építési munkálatokat felügyelő építési műszaki ellenőr indokoltnak tartja, mivel a 

hőszivattyú berendezés üzemeltetetése hosszú távon sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a 

napkollektorral történő melegvíz termelés.  

A fővállalkozó a hőszivattyús rendszer kiépítésére árajánlatot adott, mely szerint a levegő-víz 

hőszivattyús rendszer telepítésének díja  2.122.500 Ft + áfa (a tervekben szereplő napkollektoros 

rendszer költsége 2.113.240 Ft + áfa, azaz a javasolt, hőszivattyús rendszere telepítése 9.260 Ft + áfa 

többletköltséget jelent). 

 

Tekintettel arra, hogy a vállalkozónak a gyermekmedence vizének melegítéséhez használt műszaki 

megoldással kapcsolatos módosító javaslatát a műszaki ellenőr indokoltnak tartja és elfogadásra 

javasolja, illetve az eredetileg tervezett napkollektoros rendszer kiépítésének költségéhez képest a 

hőszivattyús rendszer telepítése minimális többletkiadással jár, javaslom a Tó-Strand felújítására 

vonatkozó terv ezen műszaki tartalmának módosítását, valamint a rendelkezésre álló fedezet 

összegének nettó 9.260 Ft-tal történő megemelését, és így a rendelkezésre álló fedezet összegét 

javaslom nettó 117.071.625 Ft összegben megállapítani. 

 

 

Bánk, 2021. március 2. 

 

 

  Torma Andrea 

  polgármester 
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………./2021. (III……...) határozati javaslat 

 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírusvilágjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a 

magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 

Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: 

Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – a 

képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján, Bánk Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő 

(továbbiakban: Önkormányzat) által a TOP-1.2.1-16-NG1-2019-00019 azonosítószámú, „Bánk 

üdülőfalu turisztikai potenciáljának erősítése” című projekt megvalósítására lefolytatásra került 

közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi döntést hozom:  

 

Az Önkormányzat a rendelkezésre álló fedezet összegét nettó 9 260 Ft-tal megemeli, és a 

rendelkezésre álló fedezet összegét – a 103/2020. (X.20.) képviselő-testületi határozatban 

meghatározott nettó 117.062.365 Ft helyett – nettó 117.071.625 Ft összegben állapítja meg.  

  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 


