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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  

fenntartható városi mobilitási terv készítésére kiírandó  ajánlati felhívásról 

 

 

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 

 

Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.27.) számú rendeletben az önkormányzat felhalmozási kiadások során 

5.000.000 Ft-tal jóváhagyta a város közlekedési koncepciójának kidolgozását. 

 

Aszód Város Önkormányzat 2019-2024 évre vonatkozó Gazdasági Programjában szintén 

jóváhagyásra került egy egész városra kiterjedő közlekedési koncepció kidolgozása, helyi 

lakosok és közlekedési szakértők bevonásával. 

 

Az előzetes vizsgálatok és egyeztetések alapján 3 alkalmas céget is talált önkormányzatunk, 

amelynél minden feltétel adott, hogy egy közlekedési koncepciót, vagy, ahogy szakmailag 

megfogalmazták egy „Fenntartható városi mobilitási terv”-et készítsenek Aszód városáról. 
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A fenntartható városi mobilitástervezés az igények szerkezetének átalakítására, a meglévő 

kapacitások jobb kihasználására, a környezeti hatások csökkentésére helyezi a hangsúlyt. A 

fenntartható városi mobilitási tervekben kiemelt figyelmet fordítanak a különböző közlekedési 

módok együttes fejlesztésére, a közösségi közlekedés fejlesztésére és a különböző közlekedési 

módok integrációjára. A tervezés során egyaránt fontos a közlekedésfejlesztés mellett a 

település-, és gazdaságfejlesztés, valamint a környezetvédelem. 

 

Aszód városában több közlekedés technikai problémával találkozhatunk. Ezek közül 

legfontosabbak az alábbiak: 

- Parkolási problémák az egész város területén, kiemelten a Szabadság téren, Kossuth 

Lajos utcában, a lakótelepen és az intézmények közvetlen környezetében. 

- Gyalogos és gépjárműforgalom az Evangélikus Gimnázium környezetében 

(egyirányúsítás kérdése az Osváth Gedeon utcában) 

- Petőfi utcában és Szent Imre utcában jelentős az átmenő forgalom az egyirányúsítás 

ellenére is. 

- Gyalogátkelőhelyek hiánya (Széchenyi utca – Tabán tér ; Hatvani utca buszmegálló ; 

Falujárók útja – Honvéd utca kereszteződésénél) 

- Közlekedési jelzőlámpák és jelzőtáblák kihelyezésének racionalizálása. 

 

A fenntartható városi mobilitástervezésre az alábbi cégeket javaslom meghívni: 

 

1.)  Név:    Speciálterv Építőmérnöki Kft. 

       Székhely:  1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. 

 Adószám:   11901486-2-41 

 Cégjegyzékszám:  01-09-682281 

 Képviseli:   Dávid Gábor ügyvezető 

 e-mail cím:  specialterv@specialterv.hu  

 

2.)  Név:    FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

       Székhely:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

 Adószám:   13842217-2-41 

 Cégjegyzékszám:  01-10-045561 

 Képviseli:   Keszthelyi Tibor igazgatósági tag 

 e-mail cím:  fomterv@fomterv.hu  

 

3.)  Név:    Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

       Székhely:  1135 Budapest, Zsinór utca 38-40. 

 Adószám:   23139640-2-41 

 Cégjegyzékszám:  01-09-193010 

 Képviseli:   Dobrocsi Tamás ügyvezető 

 e-mail cím:   info@cvmail.hu 
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Határozati javaslat 

Aszód Város Önkormányzat    /2020. (XI.         )  határozata fenntartható városi 

mobilitási terv készítésére kiírandó  ajánlati felhívásról 

 

Aszód Város Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy 

határoz, hogy: 

Ajánlati felhívást ír ki fenntartható városi mobilitási terv készítésére, melyre az alábbi cégeket 

hívja meg: 

 

 1.)  Név:    Speciálterv Építőmérnöki Kft. 

       Székhely:  1134 Budapest, Kassák Lajos utca 81. 

 Adószám:   11901486-2-41 

 Cégjegyzékszám:  01-09-682281 

 Képviseli:   Dávid Gábor ügyvezető 

 e-mail cím:  specialterv@specialterv.hu 

 

2.)  Név:    FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. 

       Székhely:  1024 Budapest, Lövőház utca 37. 

 Adószám:   13842217-2-41 

 Cégjegyzékszám:  01-10-045561 

 Képviseli:   Keszthelyi Tibor igazgatósági tag 

 e-mail cím:  fomterv@fomterv.hu  

 

3.)  Név:    Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 

       Székhely:  1135 Budapest, Zsinór utca 38-40. 

 Adószám:   23139640-2-41 

 Cégjegyzékszám:  01-09-193010 

 Képviseli:   Dobrocsi Tamás ügyvezető 

 e-mail cím:   info@cvmail.hu 

 

Aszód, 2020. november 18. 

 

Felelős:  Polgármester, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján 

Határidő: 2020.11.30. 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

 

Látta: 

Dr. Ballagó Katalin  

jegyző 
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