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ELŐTERJESZTÉS 

Patkó utcában és a 994 hrsz-ú közúton kiépítendő ivóvíz-vezeték tervezése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a Patkó utca mentén 

önkormányzati tulajdonú építési telkek kerültek kialakításra. Az építési telkek közül 6 db telek (954, 

955, 956, 979, 980, 981 helyrajzi számú ingatlanok) közművesítése 2007-2008-ban megvalósult, az 

ingatlanokat az Önkormányzat 2008-2009. években magánszemélyek részére értékesítette. A 

fennmaradó közművesítettlen építési telkek az önkormányzat tulajdonát képezik.  

A közművesítetlen építési telkek – Bánk 957-966, 982-993, 1001-1009 helyrajzi számú ingatlanok - 

ivóvízellátásnak kiépítése érdekében az ivóvíz vezeték kiépítésére vonatkozó tervdokumentáció 

elkészítésére vonatkozóan 3 megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervező részre került 

megküldésre az ajánlattételi felhívás. 

 

Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőig mindhárom ajánlattételre felkért tervező benyújtotta 

ajánlatát: 

 

Benetty Kft.: bruttó 2.133.600 Ft 

NALA-MI Kft.: bruttó 628.650 Ft   

MeViTo Mérnökiroda Kft: bruttó 762.000 Ft 

 

Az ajánlati ár tartalmazza az építési engedélyezési tervek elkészítését, a kiviteli munkákra vonatkozó 

árazott és árazatlan tervezői költségbecslés elkészítését, engedélyezési eljárásban való közreműködést, 

valamint az engedélyezési eljáráshoz szükséges közműnyilatkozatok beszerzését. 

 

Javaslom, hogy a beérkezett árajánlatok közül a legalacsonyabb összegű árajánlatot benyújtó, NALA-

MI Kft-t bízzuk meg a Bánk Patkó utca (967 hrsz) és a 994 helyrajzi számú közút területén az ivóvíz 

vezeték kiépítéséhez (meglévő hálózat bővítése) szükséges építési engedélyezési tervdokumentáció és 

kiviteli tervdokumentáció elkészítésére és tervezői költségbecslés elkészítésével.   

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy a Bánk, Patkó utcai közművesítetlen telkek ivóvízhálózata 

kiépítésének tervezése ügyében döntést hozni szíveskedjen. 

 

 

Bánk, 2021. augusztus 16. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 Torma Andrea  

 polgármester 
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…../2021. (VIII……...) képviselő-testületi határozati javaslat 

 

Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bánk Patkó utcai és a 994 hrsz-

ú közút mentén lévő közművesítetlen ingatlanok (építési telkek) - – Bánk 957-966, 982-993, 1001-1009 

helyrajzi számú ingatlanok - ivóvízellátásának kivitelezési terveit elkészítteti, és a tervezésre 

vonatkozóan benyújtott ajánlatok közül NA-LA MI Kft. 628.650 Ft tervezői díj ajánlatát elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Bánk Patkó utca (967 hrsz) és a 994 helyrajzi 

számú közút területén az ivóvíz vezeték kiépítéséhez (meglévő hálózat bővítése) szükséges építési 

engedélyezési tervdokumentáció és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó 

jognyilatkozatokat megtegye, és a tervezői szerződést aláírja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 


