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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  

Aszód, Széchenyi utca 4. és Dózsa György utca határán húzódó partfal vis maior 

helyreállítás kivitelezőjének kiválasztásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről 

szóló 2020. évi CIX. törvény a veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig.  

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő-

testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel, a Képviselő-testület rendes novemberi ülését 

– hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 

– nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. 

Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 

közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 

egyeztetek. 

 

2020. január 6-án az Aszód Széchényi út és Dózsa György utca által határolt 475 helyrajzi 

számú ingatlan (2170 Aszód, Széchenyi út 4.) Dózsa György utca (473 hrsz.) felőli végén lévő, 

az utca alá benyúló pince tégla boltozatának egy része beszakadt és a felette lévő földdel együtt 

beomlott. A pince bejárata előtt húzódó támfal kihasasodott, veszélyessé vált, annak újjá építése 

is szükséges. A kialakult helyzet veszélyezteti az Aszód Város Önkormányzatának 

tulajdonában lévő Dózsa György utcát és a környezetében található közművek (víz, szennyvíz, 

gáz) állapotát.  

A káreseményt vis maior jellege miatt január 8-án jelentettük az ezzel a céllal üzemeltetett 

ebr42-es felületen.  

Az Önkormányzat egy független szakértővel a műszaki szakértői véleményt készíttetett el, 

amely a projekt teljes költségvetését bruttó 8.074.660 Ft-ban határozta meg. 

23/2020 (II.26.) ÖKT. sz. határozatában Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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támogatta a pályázat benyújtását, és döntött a projekthez szükséges 10 százaléknyi (807.660 Ft) 

önerő biztosításáról. 

 

2020. augusztus 19-én érkezett támogatói döntés értelmében a teljes projekt összegét 6.987.540 

Ft-ban határozta meg az államkincstár, amelyhez 6.288.000 Ft támogatást nyújt. 

 

A döntést követően Rábel Antal tervezővel elkészítettük a kiviteli terveket, amelyek birtokában 

kiírták az ajánlati felhívást a kivitelezésre. 

A kivitelezésre három érvényes ajánlat érkezett az alábbiak szerint: 

 

1./ Ajánlattevő neve:   GEOSZOLG Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  2085 Pilisvörösvár, Szent Imre u. 27. 

Ajánlati ár:  4.767.500 Ft + 1.287.225 Ft ÁFA = 6.054.725 Ft 

2./ Az ajánlat zárt, sértetlen borítékban érkezett. 

Ajánlattevő neve:   GEOTEAM Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  3300 Eger, Kertész u. 146. 

Ajánlati ár:  4.556.350 Ft + 1.230.215 Ft ÁFA = 5.786.565 Ft 

3./ Az ajánlat zárt sértetlen borítékban érkezett. 

Ajánlattevő neve:   HABBETON Kft. 

Ajánlattevő székhelye:  3300 Eger, Vasút u. 8. 

Ajánlati ár:  5.874.700 Ft + 1.586.169 Ft ÁFA = 7.460.869 Ft 

 

A legkedvezőbb ajánlatot a GEOTEAM Kft. (3300 Eger, Kertész u. 146.) nyújtotta be, amely 

összeg belefér a jóváhagyott keretösszegbe. 

 

Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy Aszód Város Önkormányzata az Aszód Széchenyi 

utca 4. sz. alatti ingatlan mögötti támfal helyreállítási munkáira a GEOTEAM Kft.-vel (3300 

Eger, Kertész u. 146.) kössön szerződést. 

 

Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzat    /2020. (XI. …..  )  határozata az Aszód, Széchenyi utca 4. 

és Dózsa György utca határán húzódó partfal vis maior helyreállítás kivitelezőjének 

kiválasztásáról 

 

Aszód Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. 

rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva úgy határoz, hogy: 

Aszód Város Önkormányzata az Aszód Széchenyi utca 4. sz. alatti ingatlan mögötti támfal vis 

maior pályázat keretében történő helyreállítási munkáira a GEOTEAM Kft.-vel (3300 Eger, 

Kertész u. 146.) köt vállalkozási szerződést 4.556.350 Ft + 1.230.215 Ft ÁFA = 5.786.565 Ft 

összegben. 
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A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet Aszód Város Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 2/2020. (II.27.) számú ÖKT. rendelet Önkormányzati vagyonnal való 

gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: Vis Maior önerő soron rendelkezésre áll. 

 

 

Aszód, 2020. november 18. 

 

Felelős:  Polgármester, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján 

Határidő: folyamatos 

 

 Dr.  Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

 

Látta: 

Dr. Ballagó Katalin  

jegyző 


