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Készült: A Balatonszemes község Önkormányzatának 2022. 08 29.-én tartandó rendkívüli testületi 

ülésére. 

 

Tárgy: Döntés a Balatonszemes, Bánk bán u. burkolatának felújításáról 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A korábbi évek hasonló tárgyú megkeresésére az év folyamán több ízben is írásban és személyesen 

kérték az érintett ingatlantulajdonosok Balatonszemes Bánk bán u. szilárd burkolattal történő 

burkolását. Képviselői munkaértekezleten elhangzott, hogy szilárd síkaszfalt burkolásra nincs 

fedezet, de egy hasonló  mint a zártkerti felső dűlőben itatott technológiával hengerelt és tömörített 

záróréteg elkészítésére kérjünk árajánlatot. Az ajánlatot a Balaton-Út Kft. ügyvezetőjétől 

megkaptuk, (mellékletben) A 2030 méter utcaszakasz három méter és négy méter szélességben 

történő burkolásához érkezett árajánlat tartalmazza a teljes közút szakasz előkészítését benne a régi 

kerékpárút belső padka elbontását is.   

 

További lehetőség az új aszfalttal történő felújítás, erre a Horacam Kft. adott ajánlatot és részletes 

leírást( mellékletben). 

 

Az ajánlatok a következők:  

 

1./ Balaton-Út Kft.: 3 méter szélességben 43 665 000.- Ft+ Áfa 

                                4 méter szélességben 58 220 000.- Ft+ Áfa  

2. Horacam Kft.:   3 méter szélességben 46 672 325.-Ft+ ÁFA  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet arról szíveskedjék dönteni, hogy az útépítés milyen műszaki 

tartalommal valósuljon meg (útszélesség). Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy nettó 

50 millió Ft. felett közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mely szintén anyagi terhet jelent az 

önkormányzatra.  

 

Határozati javaslat:   Balatonszemes Község Önkormányzatának 

                                            .../ 2022. ( VIII 29. ) KT.számú határozata: 



 Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a 

Balatonszemes Bánk bán u. …. technológiával történő burkolását 

támogatja  …méter szélességben … ….- Ft+ Áfa értékben. 

 

Balatonszemes Község polgármesterét felhatalmazza, vizsgálja meg 

hogy a szükséges anyagi fedezet a tartalék költségvetés terhére 

biztosítható e, valamint a további döntéshez szükséges árajánlatokat 

szerezze be. 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

Határidő: 2020.09. 15. 

 

  

                                                                                                                      

Balatonszemes, 2022 .08 . 24.                                                                     Németh Kornél Antalné  

                                                                                                                      polgármester 

 

                                                                                                                          Az előterjesztést 

készítette:                                                                          

                                                                                                               Baranyai Lajos főtanácsos 

  

 

                                                                                                                 

 

 

 


