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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 

 

Sürgősségi indítvány 

Előterjesztés  

a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására vonatkozó pályázat megvalósításáról 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARSCoV-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 

Képviselőtestület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.  

 

A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendes decemberi 

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. 

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet II. 4a) pontja szerinti „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” jogcímmel 

az önkormányzatoknak lehetőségük volt 2020. évben is állami támogatás igénylésére. A 

pályázat beadási határideje 2020. augusztus 03. volt, önkormányzatunk a pályázatot 

határidőben benyújtotta. 

 

A pályázatból tervezett fejlesztések: a kisterem és előtere és vizesblokk teljes felújítása, 

hangtechnikai berendezések beszerzése, rendezvény sátrak, sörpad szett beszerzése, a 

kamaraterembe 100 db szék beszerzése. Utóbbi a költségvetésben tervezésre került, az önerőt 

ennek terhére biztosítjuk. 
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A Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton igényelt támogatási összeg 3.514261.- Ft, az 

ehhez elkülönített pályázati önrész: 1.424.000.- Ft volt, melyet a Képviselő-testület 101/2020. 

(VIII.18.) ÖKT. sz. határozatában jóváhagyott. 

 

2020. október 18-án kelt VI/4524/2020/KOZMUVFO iktatószámú Támogató okirat érkezett 

hivatalunkhoz, amelyben tájékoztatták az Önkormányzatot, hogy a felajánlott 1.424.000 Ft 

önrész mellett 617.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítanak Aszód Város 

Önkormányzata részére. 

 

Mivel nem kaptuk meg a teljes igényelt támogatást, így a tervezett eszközbeszerzésre nem 

kerülne sor a pályázati forrásból, viszont a kisterem és a hozzákapcsolódó vizesblokk 

felújítása nem odázható el tovább. 

 

Az alábbi feladatokra kértünk be ajánlatokat: 

- Elektromos hálózat felújítása: alumínium helyett réz vezetékek kiépítése, új lámpatestek, 

dugaljak, kapcsolók elhelyezése ; 

- Teljes vizesblokk felújítása: új wc-k, kézmosók, bojler, világítótestek kiépítése; 

- Új gipszkarton válaszfallal egy szélfogó kialakítása az épület bejáratánál; 

- Beltéri ajtók cseréje; 

- Beltéri falak festése; 

- Lábazat vízszigetelése, helyreállítása megtörténik; 

- Kültéri homlokzat lélegző vakolattal történő ellátása; 

- Kültéri homlokzat és nyílászárók festése. 

 

A felsorolt munkafolyamatokra az alábbi ajánlatokat kaptuk: 

 

1. Kondor Trade 2003 Kft. (2170 Aszód, Podmaniczky utca 1.):Ajánlati ár: 3.730.970 

Ft + 1.007.362 Ft ÁFA = 4.738.332 Ft 

 

2. GAALF Bt. (2170 Aszód, Kossuth Lajos utca 3.): 

Ajánlati ár: 5.250.040 Ft + 1.417.511 Ft ÁFA = 6.667.551 Ft 

 

3. Holding Bau Kft. (2170 Aszód, Tavasz utca 7.): 

Ajánlati ár: 5.463.807 Ft + 1.475.228 Ft ÁFA = 6.939.035 Ft 

 

Megállapítom, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Kondor Trade 2003 Kft. (2170 Aszód, 

Podmaniczky utca 1.) nyújtotta be. 

 

Javaslom, hogy az Aszód Város Könyvtára Művelődési Háza és Muzeális Gyűjtemény 

Kistermének és a hozzátartozó vizesblokk teljes felújítására az intézmény a Kondor Trade 

2003 Kft.-vel kössön vállalkozási szerződést. 

 

Kérem a sürgősségi indítvány megvitatását és a határozati javaslat támogatását! 
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Határozati javaslat: 

Aszód Város Önkormányzat …../2020. (XII….. )határozata  

a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatására vonatkozó pályázat megvalósításáról 

 

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 döntött, hogy 

felhatalmazza Aszód Város Könyvtára, Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteményének 

vezetőjét, hogy az intézmény Aszód, Kossuth Lajos utca 72. sz. alatt található Kistermének és 

a hozzátartozó vizesblokk teljes felújítására a Kondor Trade 2003 Kft.-vel (2170 Aszód, 

Podmaniczky utca 1.,  Cégjegyzékszám: 01 09 716111, képviselő: Buzás István)  kössön 

szerződést bruttó 4.738.332 Ft összegben. 

 

A projekt megvalósításához szükséges saját forrás összege bruttó 4.121.332 Ft összegben  

(mely tartalmazza a Képviselő-testület 101/2020. (VIII.18.) ÖKT. sz. határozatával 

jóváhagyott önrészként vállalt 1.424.000.- Ft-ot) kerüljön betervezésre Aszód város 2021. évi 

költségvetésébe Aszód Város Könyvtára Művelődési Háza és Muzeális Gyűjteménye 2021. 

évi tervezett beruházási kiadásai sorára. 

 

Aszód, 2020. december 14. 

 

Felelős:  Polgármester, Településfejlesztési és Üzemeltetési Osztály útján 

Határidő: 2020.12.22. 

 

 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 

 polgármester 

 

Látta: 

Dr. Ballagó Katalin  

jegyző 


