
HAT/394-   /2022. Előkészítésben  közreműködött:  
Baranyi Lajosné osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS
a Hatvani Multifunkcionális Sport-és Rendezvénycsarnok ideiglenes útjainak

elbontásáról

Tisztelt Képviselő–testület!

2020-ban a hatvani 5331/40 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon a Hatvani Multifunk-
cionális Sport-és Rendezvénycsarnok (a továbbiakban: sportcsarnok) kiszolgálásához szüksé-
ges parkolók és utak közúti csatlakozásának a biztosítás érdekében a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. kezelésében lévő 31121 számú Boldogi bekötő úthoz 2 db ideiglenes útcsatlakozás került
megépítésre.

A hatvani  5331/40  hrsz.-ú  ingatlanon  megvalósult  sportcsarnok  kiszolgálásához  megépült
közforgalom elől el nem zárt magánút és parkolók forgalomba helyezése megtörtént. A Heves
Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi  Osztályának  a  közlekedési  létesítmények  forgalomba  helyezéséről  szóló  HE/
KMEFF/UT/00036-33/2021.  számú  határozatának  3.  pontja  szerint  a  hatvani  5331/27  és
5331/41 hrsz.-ú ingatlanokon megépített közforgalom elől el nem zárt feltáró és kiszolgáló
magánutak forgalomba helyezését követően a 31121 számú Boldogi bekötő útra kialakított 2
db ideiglenes útcsatlakozást el kell bontani.

2021-ben a hatvani 5331/27 és 5331/41 hrsz.-ú ingatlanokon megépítésre és forgalomba he-
lyezésre kerültek a közforgalom elől el nem zárt feltáró és kiszolgáló magánutak, melyek a
sportcsarnok megközelítését is biztosítják, ezért a HE/KMEFF/UT/00036-33/2021. számú ha-
tározatnak megfelelően el kell bontani a 2 db ideiglenes útcsatlakozást.

A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján árajánlatok kerültek bekérésre a
kivitelezési munkák elvégzésére, melyek az alábbiak:

1. KAVICSÚT Kft. 4.578.223,-Ft
(székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103..)

2. OTYS Úttechnika Kft. 4.800.000,-Ft
(székhely: 2030 Érd, Bádogos utca 57.)

3. ZOLLERBAU-TRANS Kft. 5.100.000,-Ft
(székhely: 1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)

4. VPZ Kft. nem adott árajánlatot
(székhely: 2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.



Kérem a  Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni,
és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonú  hatvani
5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak elbontási munkáival a Kavicsút
Kft.-t (székhely:  1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.) bízza meg bruttó  4.578.223,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A  szükséges  pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetésébe
betervezésre kerül.

Határidő: 2022. február 20. (szerződés megkötésére)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. január 21.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:
dr. Kovács Éva

jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az önkormányzati 

tulajdonú hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak elbontási 

munkáira bruttó 4.578.223,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

 

 

Hatvan, 2022. január 20. 

 

               ….......................................................... 

                     gazdálkodási irodavezető 

 


