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Aszód Város Önkormányzata 
POLGÁRMESTERÉTŐL  
  
2170 Aszód, Szabadság tér 9.   •   +36-28/500-666   •   polgarmester@aszod.hu 
 

 

Az előkészítésben közreműködött:  

Szászi Tamás osztályvezető 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  
belterületi utak tervezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2019 (XII.11.) ÖKT sz. határozatában 

döntött az Önkormányzat burkolatlan útjainak rangsorolásáról, felhatalmazta a Polgármestert, 

hogy a Gesztenye sor, Falujárók útja 20.-25.sz. ingatlanok előtti út, Hegyalja utca felső szakasza 

valamint a Miskolczi köz esetében az engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges munkát 

(tervező kiválasztása, engedélyeztetési tevékenység lebonyolítása) végezze el. 

 
A fent nevezett négy útszakasz tervezésének vonatkozásában javaslom, hogy írjunk ki ajánlati 

felhívást, amelyre az alábbi tervezőket hívjuk meg: 

 

1.  Cégnév: VIAPLAN 2000 Bt. 

 Képviselő: Marton Zoltán ügyvezető 

 Cím: 2170 Aszód, Rákóczi utca 14/A. 

 E-mail: viaplan2000@gmail.com 

 Telefon.: +36-30/478-4547 

 

2.  Cégnév: EM BERUHÁZÓ KONZULTÁNS Kft. 

 Képviselő: Kovács Elemér ügyvezető 

 Cím: 2100 Gödöllő, Kinizsi Pál utca 10. 

 E-mail: elemeraron@gmail.com 

 Telefon.: +36-30/413-3423 

 

3.  Cégnév: NALA-MI Mérnöki Iroda Kft. 

 Képviselő: Nagy Lajos 

 Cím: 2146 Mogyoród, Templom utca 9. 

 E-mail: nala@invitel.hu 

 Telefon: +36-30/952-6285 
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Határozati javaslat: 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  /2020. (I 22. ) 

határozata belterületi utak tervezéséről 

 

1. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Belterületi utak 

tervezéséről” szóló előterjesztést, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt ajánlati 

felhívás szerint kérjen be ajánlatokat a Gesztenye sor, Falujárók útja 20.-25.sz. ingatlanok 

előtti út, Hegyalja utca felső szakasza valamint a Miskolczi köz útépítésének tervezésére. 

 

A felhívást az alábbi tervezők részére küldje meg: 

 

A)  Cégnév: VIAPLAN 2000 Bt. 

 Képviselő: Marton Zoltán ügyvezető 

 Cím: 2170 Aszód, Rákóczi utca 14/A. 

 E-mail: viaplan2000@gmail.com 

 Telefon.: +36-30/478-4547 

 

B)  Cégnév: EM BERUHÁZÓ KONZULTÁNS Kft. 

 Képviselő: Kovács Elemér ügyvezető 

 Cím: 2100 Gödöllő, Kinizsi Pál utca 10. 

 E-mail: elemeraron@gmail.com 

 Telefon.: +36-30/413-3423 

 

C)  Cégnév: NALA-MI Mérnöki Iroda Kft. 

 Képviselő: Nagy Lajos 

 Cím: 2146 Mogyoród, Templom utca 9. 

 E-mail: nala@invitel.hu 

 Telefon: +36-30/952-6285 

 

2. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az utak 

tervezési költsége kerüljön betervezésre Aszód Város Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésébe. 

3. Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

költségvetés elfogadását követően szerződést kössön a nyertes ajánlattevővel az utak 

tervezésére. 

 

Aszód, 2020. január 13. 

 

Felelős:  Polgármester a Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján 

Határidő: folyamatos 

 

Aszód, 2020. 01. 16. 

 dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

 

Látta: 

dr. Ballagó Katalin  

jegyző 

 

Melléklet: 

Ajánlati felhívás  
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AJÁNLATI FELHÍVÁS 

belterületi utak tervezésére 

 

Előzmények: 

A Képviselő-testület 137/2019 (XII.11.) ÖKT sz. határozatában úgy döntött Aszód Város 

Önkormányzat burkolatlan útjainak rangsorolásáról, felhatalmazta a Polgármestert, hogy a 

Gesztenye sor, Falujárók útja 20.-25.sz. ingatlanok előtti út, Hegyalja utca felső szakasza 

valamint a Miskolczi köz esetében az engedélyezési tervek elkészítéséhez szükséges munkát 

(tervező kiválasztása, engedélyeztetési tevékenység lebonyolítása) végezze el. 

 

A Feladat tárgya: 

Aszód Város Önkormányzat tulajdonában lévő, jelenleg burkolatlan utcáinak kivitelezésre is 

alkalmas engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése az alábbiak szerint: 

Az alábbi táblázatban felsorolt útszakaszok vízszintes és magassági vonalvezetésének 

meghatározása, a rétegrend kialakításának valamint a vízelvezetésének tervezése a helyszíni 

adottságok figyelembevételével. Feladat tárgyát képezi továbbá az engedélyezési eljárás 

lefolytatásával kapcsolatos teljes körű ügyintézések. 

 

Az utak tervezési határait a mellékelt átnézeti helyszínrajzokon, a közelítő méreteit az alábbi 

táblázatban foglaltuk össze: 

 

 

 

Utcák 
hossz      

(m) 

szélesség    

(m) 

terület      

(m2) 

Gesztenye sor - 1366, 1357/47 hrsz. 155 3 465 

Falujárók útja (Madách térnél, a 

buszmegálló mögött) 1357/69., 1284. 

hrsz. 

150 3 450 

Hegyalja u. felső  - 1445. hrsz. 105 3 315 

Miskolci köz - 455. hrsz. 110 3 330 

 

 

 

Dokumentáció tartalma: 

- Műszaki leírás 

- Átnézeti helyszínrajz 

- Helyszínrajz 

- Hossz-szelvények 

- Mintakeresztszelvény 

- Keresztszelvények 

- Közműhelyszínrajz 

- Árazott és árazatlan költségvetés-kiírás TERC vagy MVH egységárgyűjtemény 

alkalmazásával 
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Benyújtandó dokumentumok: 

Az ajánlattételhez a mellékelt Felolvasólapot kérjük kitölteni, amelyhez kérjük mellékelni a 

következőket: 

 Tételes tervezői árajánlatot, továbbá nyilatkozatot arról, hogy az ajánlati összeg 

fedezetet nyújt az összes igényelt feladatrészre, valamint az engedélyeztetéshez 

szükséges összes tervrészre 

 A tervkészítés vállalt legrövidebb átfutási idejét 

 Tervező tárgy szerinti tervezési munkákhoz kapcsolódó jogosultságának kamarai 

nyilvántartási számát 

 Ajánlattevő Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai regisztrációs számát 

 Büntetőjogi felelőssége tudatában tett írásbeli nyilatkozatát arról, hogy: 

 végelszámolás alatt nem áll, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincs 

folyamatban; 
 egy évet meghaladó központi adó-, illeték és az ajánlatkérő székhelye szerinti 

helyi adó hátralékkal nem rendelkezik; 
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) 

pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.)  3. § (1) 

bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. 
 
Helyszíni bejárás: 

2020. február 5-én (szerdán) helyszíni szemlét tartunk. Településfejlesztési és Üzemeltetési 

Osztály irodájától (2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 59.) 9:00-kor. A felmerülő kérdéseket a 

helyszíni szemlén feltehetik, amelyekre egységesen szóban illetve írásban mindenkinek választ 

adunk. 

 

Az ajánlat benyújtási határideje:  

2020. február 11. (kedd) 10:00 óra 

 

Az ajánlatokat postai úton vagy személyesen az Aszódi Polgármesteri Hivatal (2170 Aszód, 

Szabadság tér 9.) Titkárságán zárt borítékban kérjük leadni. Határidőn túl érkezett ajánlatot 

nem tudunk figyelembe venni.  

 

A Borítékon az alábbiakat kérjük feltüntetni:  

 az ajánlattevő megnevezését; 

 „Aszód, útépítés tervezői ajánlatok" feliratot, valamint 

 a borítékbontáson való részvételhez a megjelenési szándékát. 

 

Borítékbontás: 

2020. február 11. (kedd) 10:15 óra 

 

A pályázat kiértékelésének szempontjai: 

A pályázat nyertese a legalacsonyabb tervezési díjat tartalmazó ajánlat. 

 

A szerződéskötés tervezett ideje: 

2020. március 2. 
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Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:  

A tervek benyújtását és befogadását követően, Vállalkozó a teljes díj 30%-ra teljesítésigazolást 

nyújt be Megrendelő felé. Megrendelő részéről műszaki témában illetékes személy aláírásával 

ellátott teljesítésigazolás alapján Vállalkozó kiállítja a részszámlát. A számla kiegyenlítésének 

határideje az átvételt követően 30 nap. A fent maradó 70%-ról szóló végszámlát az építési 

engedély megadását követően Vállalkozó hasonló módon állíthatja ki. 

 

Egyéb kitétel: 

Az ajánlatkérő fenntartja annak jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

 

Aszód, 2020. január 23. 

 

 

dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

polgármester 
 

 

Melléklet:  
- Felolvasó lap 
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1. számú melléklet 

 

Felolvasólap 

Ajánlattevő adatai: 

Ajánlattevő neve:  

Ajánlattevő székhelye:  

Belföldi adószáma:  

Bankszámlaszáma:  

Képviselő neve:  

 

A kapcsolattartó adatai: 

Kapcsolattartó személy 

neve: 
 

Kapcsolattartó személy 

telefon vagy mobil száma: 
 

Kapcsolattartó személy 

faxszáma: 
 

 

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre 

kerülnek: 

 

 

1. Ajánlati összeg: 

 

 

Nettó ajánlati ár (Ft)  

+ 27% ÁFA:  

Bruttó ajánlati ár (Ft)  

 

 

 

 

Kelt: …………… 2020. év ……………….. hónap …. napján 

 

 

 

 

(cégszerű aláírás) 
 

 

 


