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ELŐTERJESZTÉS  

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. április 23-ai, rendkívüli ülésére  

a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 azonosító számú,  

„Varázserdő - varázserő” turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén”   

tárgyú vállalkozási szerződés módosítása tárgyában  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A TOP-1.2.1-15-VE1-2016-00035 azonosító számú, „Varázserdő - varázserő” turisztikai 

látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi kőbánya területén” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 

2015. évi CXLIII. törvény 115.§-a alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás nyomán 

Önkormányzatunk 2018. november 9-én kötött vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel. 

 

A kivitelezés folyamatát időjárási körülmények is nehezítették ugyan, de ettől eltekintve a beruházás 

műszaki megvalósításának egésze 2019. február hónapig az előzetes műszaki ütemtervvel 

összeegyeztethető volt.  

 

2019. február 4-ei kooperáció alkalmával megállapítást nyert, hogy az amfiteátrum lelátó beton-kő 

vegyes szerkezetű felépítménye alatt a tervezett teherbíró talaj helyett nagy mennyiségű bánya meddő 

feltöltés található. Kivitelező erre tekintettel jelezte, hogy a Tervező által a felépítmény elbontását 

megelőzően eredetileg tervezett lelátó szerkezeti elemek feltételezése szerint nem készíthetőek el. 

Műszaki ellenőr pedig ugyanekkor rögzítette, hogy szükséges statikai, talajmechanikai vizsgálatok 

elvégzése a rézsü állékonyságának megállapítása érdekében. Így ezen a területen a munkálatok tovább 

nem folytathatóak. 

 

2019. február 12-én a Tervező helyszíni szemlét tartott, melyen megállapította, hogy a Kivitelező 

jelzése megalapozott, a rézsü kialakításának terv szerinti lehetőségét talajmechanikai vizsgálat és 

számítás után vizsgálni szükséges, az alépítményt újra kell gondolni, tervezni. Tervező megerősítette, 

hogy további munkavégzés a területen fentiek okán nem javasolt. 

 

2019. február 26-ai eseti napló bejegyzésében Kivitelező megerősítette fentiek miatt fennálló 

akadályoztatását, mely miatt az ütemtervet és a végteljesítési határidőt nem tudja tartani. 

Miközben a tervezővel és a közreműködő szakemberekkel az egyeztetések folyamatosak voltak, 2019. 

április 4-én Zalavári István tartószerkezeti szakértő szakvéleményében szintén arra a következtetésre 

jutott, hogy a geodéziai felmérésből kapott geometria és a geotechnikai feltárás alapján felvehető 

talajfizikai jellemzőkkel rézsüállékonysági vizsgálatot kell végezni és a tervezett lelátót ennek 

figyelembevételével kialakítani. 

 

2019. április 15-én kelt geotechnikai szakvéleményükben dr. Vásárhelyi Balázs geotechnikai tervező 

és Kovalóczy György okl. bányamérnök és geotechnikai szakértő az alábbi fő megállapításokra jutott 

az archív tervdokumentációk és az elvégzett kutatóárkos talajfeltárás ismeretében: a beruházásnak 

otthont adó korábbi kőbánya 2000-es évek elején elvégzett tájrendezése feltételezhetően nem a 

tájrendezési tervnek megfelelően zajlott le. Erre utal az is, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium az 

átadáshoz több hiányosság miatt első körben nem járult hozzá. A szakértők az állékonyságszámítás 

során fentiek okán a legkedvezőtlenebb tulajdonságú talajréteggel számoltak, és erre való tekintettel 

feltétlenül fontosnak ítélték a rézsü víztelenítését, szivárgó rendszer és vízelvezetés kialakítását 

továbbtervezés keretében. A szakértők felhívták továbbá a figyelmet arra, hogy a gabion elemek 

kisebb függőleges irányú és lassú lejtőirányú kúszómozgása nem zárható ki a leggondosabb 

tervezéssel és kivitelezéssel sem. Erre való tekintettel hosszú távon fel kell készülni a lelátó elemek 

kismértékű korrekciójára. 

 

2019. április 18-án Tervező rendelkezésre bocsátotta a fentebb hivatkozott geotechnikai szakvélemény 

alapján készült terveket, melyek ismeretében Önkormányzatunk Megrendelőként nyilatkoztatta a 
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Kivitelezőt a kivitelezés szükséges plusz időigényével kapcsolatban. Kivitelező 2019. április 19-én 

akként nyilatkozott, hogy az áttervezett alépítménynek és az új szivárgó- és vízelvezetőrendszernek a 

szakszerű kivitelezése jelentős többlet időigénnyel jár, így a beruházás egészére vonatkozó vállalható 

végteljesítési határidőt 2019. szeptember 30. napjában állapította meg, melyet a Műszaki ellenőr ezzel 

kapcsolatos véleményét kikérve, Megrendelőként reálisnak, elfogadhatónak ítélünk. 

 

Fentieknek megfelelően a jelen előterjesztéshez mellékelt formában javasoljuk elfogadni a 

Kivitelezővel 2018. november 9-én kötött vállalkozási szerződés módosítását.   

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alább ismertetett 

határozati javaslatot szíveskedjen támogatni a beruházás sikeres és eredményes megvalósulása 

érdekében. 

 

Alsóörs, 2019. április 18. 

 

 

    Tisztelettel, 

 

       Hebling Zsolt 

        polgármester    
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/2019(IV.23.) sz önkormányzati határozat 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a TOP-1.2.1-15-VE1-2016-

00035 azonosító számú, „Varázserdő - varázserő” turisztikai látogatóközpont fejlesztés az alsóörsi 

kőbánya területén” projekt keretén belül a Stylus Zrt-vel (1056 Budapest, Belgrád rakpart 2.) 2018. 

november 9-én kötött vállalkozási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztéshez mellékelt tartalommal, 

egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a szerződés fentiek szerinti módosításnak megfelelően a 

Kivitelező végteljesítési határideje 2019. szeptember 30. dátumra módosul. 

A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy intézkedjen a szerződés módosítás jogszabályi 

előírásoknak és a pályázatban vállalt kötelezettségeknek megfelelő közzétételéről.  

 

HATÁRIDŐ: azonnal 

FELELŐS: Hebling Zsolt polgármester 

 


