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Javaslat 
 

 Pásztó, Gépállomás lakótelepre bevezető 0122 hrsz-ú bekötőútnál a 0126 hrsz. alatti úton 
(1+059 kmsz) lévő buszmegállóban fedett buszváró kialakítására. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

Jancsó Józsefné és Balogh Árpádné Pásztó, Gépállomás lakótelepi lakosok 2017. 06.19-én kelt 
kérelmükben többek között fedett buszváró kialakítását kérték az önkormányzattól a 0122 hrsz-ú 
bekötőútnál a 0126 hrsz. alatti úton.  
A Pásztó Városi Önkormányzat ,,Vállalkozási szerződés”-t kötött a VILIMI ÚT Bt.-vel  a fedett 
buszváró terveinek elkészítésre. A vállalkozó 2018. 07.18-i dátummal - szerződés szerinti 
tartalommal- a terveket elkészítette.  
Az érintett útszakasz tulajdonosa és kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a beruházáshoz 
szükséges Közútkezelői hozzájárulást 2018 augusztusában megküldte. 
 
2018. 10.18-án a Fabogár Kft-től- árajánlatuk alapján- megrendeltük a fedett buszváró legyártását 
és helyszíni szerelését. A buszváró legyártásra, majd kifizetésre került. A vállalkozó nyilatkozatban 
vállalta, hogy 2019. április 30-ig telephelyén tárolja a terméket, mivel a téli útüzemeltetési 
időszakban - november 10. és március 15. között - az országos közutat érintő kivitelezési munkát 
végezni tilos!  
 
A tervezett buszvárót a buszmegálló jelenlegi helyén alakítjuk ki. A buszmegállónál egy 12 m 
hosszú peront alakítunk ki, a meglévő burkolatszéltől 0,5 m-re. A buszváró gyakorlatilag a meglévő 
árok helyére kerülne, ezért itt a vízelvező árkot át kell helyezni a buszváró mögé.  
A kivitelezésre Pusztai Gábor egyéni vállalkozótól kértünk be ajánlatot. A tervek és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulása alapján bruttó 964.946 Ft-ban állapította meg 
árajánlatát.  
A beszerzési szabályzatunk szerint nettó 1.000.000,- Ft beruházási érték alatt nem szükséges 3 
árajánlat bekérése.  
A 2019-es költségvetésben a beruházás összege rendelkezésre áll. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy a Gépállomás lakótelepre bevezető 0122 hrsz-ú 
bekötőútnál a 0126 hrsz. alatti úton (1+059 kmsz) lévő buszmegállóban fedett buszváró kialakítását 
támogassa és adjon felhatalmazást a buszváró peron kialakítására. 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta a Gépállomás 
lakótelepre bevezető 0122 hrsz-ú bekötőútnál a 0126 hrsz. alatti úton (1+059 kmsz) lévő 
buszmegállóban fedett buszváró kialakításáról szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képviselő-testület hozzájárul a 0126 hrsz. alatti úton (1+059 kmsz) lévő 
buszmegállóban fedett buszváró kialakításához.  
 

2. A Képviselő-testület a felhatalmazza a polgármestert, hogy a buszváró peron 
kialakítására szerződést kössön Pusztai Gábor egyéni vállalkozóval bruttó 964.946,- Ft 
értékben. 
  

Pásztó 2019. február 19. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Polgármester 

 
 Farkas Attila 

            polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
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Dr. Sándor Balázs 
         Jegyző 
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