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ELŐTERJESZTÉS 

Élhető Településfejlesztés Bánk községben 

járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

Bánk Község Önkormányzata a TOP_Plusz-1.2.1-21 - Élhető települések pályázati kiírásra TOP Plusz 

1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számon „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” projekt 

megvalósítására pályázatot nyújtott be. A Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programokért 

Felelős Helyettes Államtitkárságának vezetője a benyújtott támogatási kérelmet 291.890.543 Ft összegű 

támogatásra érdemesnek ítélte. A támogatás folyósításához szükséges támogatási szerződés megkötése 

folyamatban van. 

 

A projekt keretében megvalósuló járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építési munkák során a műszaki 

ellenőri feladatok ellátására 2022. szeptember 8-án három gazdasági szereplő részére e-mailben 

ajánlattételi felhívás került kiküldésre. 

 

Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig mindhárom gazdasági szereplő megküldte árajánlatát: 

 

- Espár Zsolt okleveles infrastruktúra-építőmérnök 

úttervező, műszaki ellenőr: 2.000.000 Ft + áfa (AM), azaz összesen bruttó 2.000.000 Ft 

 

- VICAFER Építőipari és Szolgáltató Kft.: 2.175.000 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 2.762.250 

Ft 

 

- Inversion Műszaki Szakértői és Lebonyolító Kft.: 2.250.000 Ft + áfa, azaz összesen bruttó 

2.857.500 Ft 

 

 

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

Zsolt okleveles infrastruktúra-építőmérnök, úttervező, műszaki ellenőr kerüljön megbízásra a TOP 

Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című 

projekt keretében megvalósuló járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építési munkák során a műszaki 

ellenőri feladatok ellátásával. 

 

 

Bánk, 2022. szeptember 19. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 
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…../2022. (IX…..) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-

2022-00004 azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt keretében 

megvalósuló járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építési munkák során a műszaki ellenőri feladatok 

ellátására vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot, Espár Zsolt 

okleveles infrastruktúra-építőmérnök, úttervező, műszaki ellenőr 2.000.000 Ft összegű árajánlatát 

elfogadja és Espár Zsoltot megbízza a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a „TOP Plusz 1.2.1-21-NG1-2022-00004 

azonosító számú „Élhető Településfejlesztés Bánk községben” című projekt keretében megvalósuló 

járda-buszmegálló-gyalogátkelőhely építési munkák során a műszaki ellenőri feladatok ellátására 

vonatkozó szerződést a Espár Zsolt műszaki ellenőrrel az Önkormányzat, mint megrendelő nevében 

megkösse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


