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Bánk község lakói részéről évek óta jogos igény, hogy végig a Petőfi út (2115. számú út) mentén 

gyalogos járda, valamint a település „közepén”, a Rétság irányába közlekedő helyközi autóbuszok 

részére egy új buszmegálló kerüljön kialakításra. A Petőfi út felső részén (Petőfi út 2-től a Benczúr 

Miklós utcai elágazásig), valamint a Petőfi út 53. (ABC) és a tóhoz vezető 110 hrsz-ú mellékutca közötti 

járdaszakasz tervezése megtörtént, az építési engedélyezési eljárás lefolytatásra került. 

 

A Petőfi út „középső”, kb. 500-600 méteres szakasza (Benczúr Miklós utcától a Postáig) mentén 

kialakítandó járda tervezése ez idáig még nem történt meg, ezért 3 építőmérnöki tervezőtől árajánlatot 

kértünk a járda, valamint a Rétság felé menő közlekedési jobb oldalon buszmegálló létesítmény építési 

engedélyezési tervének, valamint tervezői költségbecslésének elkészítésére. 

 

Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig 3 db árajánlat érkezett: 

 

Vicafer Kft. bruttó 1.905.000 Ft 

Espár Zsolt bruttó 1.200.000 Ft (áfa mentes)  

Aqua-eco Kft. bruttó 1.651.000 Ft 

 

Az ajánlati árak mindhárom esetben magukban foglalják az építési engedélyezési eljárásban való 

közreműködést, képviseletet, valamint az engedélyezési eljáráshoz szükséges közműnyilatkozatok 

beszerzését. 

 

Javaslom, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű árajánlatot benyújtó, Espár 

Zsolt egyéni vállalkozót bízzuk meg a  Petőfi út „középső” szakasza (Benczúr Miklós utcától a Postáig) 

mentén kialakítandó járda, valamint a Rétság irányába vezető forgalmi oldalon tervezett buszmegálló 

és leszállóperon építési engedélyezési dokumentációjának és tervezői költségbecslésének 

elkészítésével.   

 

 

Bánk, 2021. május 13. 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 
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…../2021. (V…..) határozati j a v a s l a t  

 

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 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 az alábbi döntést hozom: 

Bánk Község Önkormányzat a Bánk 100/3 helyrajzi számú Petőfi út mellett, a Benczúr Miklós utca 

kereszteződéstől a Petőfi út 45. (posta) közötti szakasz mentén gyalogos járda, valamint a menetirány 

szerinti jobb oldalon a Rétság irányába vezető forgalmi oldalon, a Tengerszem Panzió megnevezésű 

megállóval szemközt tervezett új buszmegálló és leszállóperon építés terveit elkészítteti, és a tervezésre 

vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül Espár Zsolt építőmérnök bruttó 1.200.000 Ft tervezői díj 

ajánlatát elfogadja. 

 A veszélyhelyzetben hatályos szabályozás értelmében a Polgármester – külön képviselő-testületi 

határozat nélkül – jogosult a tervezői szerződést megkötni, a terveket elkészíttetni és az engedélyezett 

terv elkészítéséhez szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtenni, aláírni. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


