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ELŐTERJESZTÉS – 3.1. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 

 

A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2022. november 28. 

A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 

Az előterjesztést készítette: Városüzemeltetési Csoport 

Előterjesztő: polgármester 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 

A határozat elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / minősített 

A szavazás módja: nyílt / titkos 

 

A tárgyalandó témakör: Kockakő burkolatos utak javítási munkái 

1.A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA  
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A kockakő burkolatos utak baleset- és életveszélyessé váltak több helyen is (kifordult 

kockakövek, hordalék fogó műtárgyak telítődtek, így sáros/iszapos utak, megsüllyedt burkolat 

és esővízcsatorna fedél, stb.).  Balesetek és sérülések megelőzése érdekében szükséges 

elvégezni minél előbb a javítási munkákat. Árajánlatokat kértünk be több cégtől is 

ugyanazokra a feladatokra.  

3 árajánlat érkezett be erre a feladatra:  

 
Sor- 

szám 
Ajánlattevő cég neve Ajánlattevő cég székhelye Árajánlat 

1 ÉP-GÉP 2002 Kft. 2209 Péteri, Révai u. 47. 3.760.000 Ft 

+ ÁFA 

2 Bálvány-Fa 2005 Kft. 2600 Vác, Attila u. 7. 3.608.000 Ft 

+ ÁFA 

3 Magyar kőris Kft. 2117 Isaszeg, Május 1 u. 15. 3.850.000 Ft 

+ ÁFA 
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Forgalomtechnikai tervet a kivitelező cégek nem kívánnak készíteni, ezért ezt önerőből 

szükséges megoldani. Az egyik helyszínhez még közút kezelői engedélyt is szükséges 

beszerezni és a javítási munkák idejére ideiglenes forgalmi rendet kell kiépíteni. 

 

Megjegyzés 

A Képviselő-testület 2022. november 21-i rendkívüli ülésén tárgyalta a napirendet, melyen azt 

a kérést fogalmazta meg, hogy az ajánlattevőktől szerezzen be a Hivatal további 

információkat. Eddig két ajánlattevő küldte meg a pótlólagos információkat az ajánlathoz, a 

következők szerint: 

 

BÁLVÁNYFA 

Kezdés: Megrendeléstől számítva 2 hét. 

Munkavégzés 30 munkanap, ebbe nem számítanak bele az alábbiak: leállás: 2022.12.17-

2023.01.09.; esős napok, 0°C alatti napközbeni hőmérséklet. 

Garancia 12 hónap 

Ajánlati árunk 2022.12.31-ig érvényes 

 

ÉP-GÉP 2002 Kft. 

Munkakezdés megrendeléstől számítva 4hét. 

Munkavégzés 90naptári nap, mely az esős időjárás miatt tolódhat. 

Ajánlati árunk 2022.11.30.-ig érvényes. 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testület 

…../2022. (…..) határozata 

 

1. Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt 

árajánlatokat elfogadja a Kockakő burkolatos utak javítási munkáiról és megbízza a 

Bálvány-Fa 2005 Kft-t (2600 Vác, Attila u. 7.) az általa benyújtott ajánlat szerint. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés 

megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére és megrendelésére (forgalom 

technikai terv, engedély, stb.). 

 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

Nagymaros, 2022. november 25. 

 

 

 Heinczinger Balázs  Eőryné Dr. Mezei Orsolya 

 polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 


