
 

 

 

HAT/394-____/2022.      Előkészítésben közreműködött: 

        - Kujbus Zsolt műszaki ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a 349/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat módosításával kapcsolatos döntésekről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hatvan város polgármestereként a 349/2020. (XII. 10.) számú határozattal az AGRIAPIPE Kft.-t 

(székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.) bíztam meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt a hatvani Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő tervének elkészítésével 

összesen bruttó 6.600.000,- Ft keretösszeg erejéig (állapot rögzítő terv készítése 444.500,- Ft, gépi 

Womás tisztítás 27.940,- Ft/óra, csatornában lévő iszap szippantás 27.940,- Ft/óra, ipari televíziós 

vizsgálat 36.830,- Ft/óra és műtárgyak csatorna kézi tisztítás 25.400,- Ft/db, hulladék szállítás 5 m3-es 

konténer 38.100,-Ft/konténer, lerakóhelyi díj 38.100,-Ft/t egységárak figyelembe vételével). A határozat 

szerint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósággal (székhely: 3300 Eger, Mátyás király 

út 136/A., továbbiakban: Közút), és a MÁV Zrt.–vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-

60., továbbiakban: MÁV) a munkák elvégzésére vonatkozóan az önkormányzatnak együttműködési 

megállapodást kellett kötnie. 

A MÁV-val és a Közúttal a megállapodás tervezet egyeztetése 2020. decemberében elkezdődött, azonban 

hosszas egyeztetések után a megállapodások 2021. augusztusában kerültek aláírásra, azzal hogy a 

munkálatok elvégzéséhez a felek egyenként bruttó 2.200.000,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosítanak. 

Ezt követően, az AGRIAPIPE Kft.-vel történő szerződéskötést megelőzően a vállalkozó jelezte, hogy a 

munkálatokat a 2020. november 3-án adott ajánlatában szereplő egységárakon már nem tudja vállalni, a 

vállalkozási szerződést nem kívánja megkötni a polgármesteri határozatban foglalt egységárak szerint. Az 

ajánlati kötöttség ideje lejárt. 

A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján új árajánlatok kerültek bekérésre a hatvani Boldogi út 

csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő tervének az elkészítésére és a hozzá kapcsolódó feladatok 

ellátására. Ismét az AGRIAPIPE Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, ezért Hatvan Város Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 135/2021. (IX. 17.) számú határozattal egységes szerkezetbe foglalva módosította a 

349/2020. (XII. 10.) polgármesteri határozatot. 

A döntést követően az AGRIAPIPE Kft.-vel elkezdődtek a munkavégzéssel kapcsolatos egyeztetések. 

Többszöri egyeztetés után, 2021. november 18-án kelt levelében az AGRIAPIPE Kft. jelezte, hogy 

műszaki problémát okoz a vállalt feladat elvégzése, mivel a zárt csatornarendszerben nem biztosított a 

vízelvezetés, valamint a 2021. december 1-én helyszíni bejárás során az AGRIAPIPE Kft. részéről 

megerősítették, hogy továbbra sem tudják elvégezni a munkákat. Az előkészített szerződés tervezetet az 

AGRIAPIPE Kft. nem írta alá. 

A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján az alábbi új árajánlatok kerültek bekérésre a hatvani  



 

 

Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő tervének az elkészítésére és a hozzá kapcsolódó 

feladatok ellátására: 

- MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft. 

(székhely: 1185 Budapest, Nyíregyháza utca 73.) 

 Állapotrögzítő terv elkészítése                7.239.000,- Ft 

 Kamerás vizsgálat              381,- Ft/fm 

 Gépi Womás tisztítás              609,6,- Ft/fm 

 Kézi iszap kitermelés         25.400,- Ft/m3  

 Kitermelt iszap elszállítása (10 km), hivatalos helyen 

  történő lerakással                     19.050,- Ft/m3    

- Metaduo Kft. 

(székhely: 1222 Budapest, Veréb utca 8. fszt. 1.) 

 Állapotrögzítő terv elkészítése                 7.620.000,- Ft 

 Kamerás vizsgálat          438,15,- Ft/fm 

 Gépi Womás tisztítás               482,6,- Ft/fm 

 Kézi iszap kitermelés          29.210,- Ft/m3 

 Kitermelt iszap elszállítása (10 km), hivatalos helyen 

  történő lerakással                                      21.285,- Ft/m3 

- LAWAND Mérnöki Iroda Kft.      

(székhely: 1031 Budapest, Vízimalom sétány 8. 2. em. 6.) 

 Állapotrögzítő terv elkészítése      8.763.000,- Ft 

 Kamerás vizsgálat             533,4,- Ft/fm 

 Gépi Womás tisztítás              514,35,- Ft/fm 

 Kézi iszap kitermelés           33.020,- Ft/m3 

 Kitermelt iszap elszállítása (10 km), hivatalos helyen 

  történő lerakással                         19.431,- Ft/m3  

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

Várhatóan a kamerás vizsgálatot, a gépi womás tisztítást a vállalkozónak 1390 m hosszú szakaszon kell 

elvégezni, a kézi iszap kitermelése során ~40 m3 iszapot kell kiszedni és összesen ~400 m3 kitermelt 

iszapot kell elszállítani és hivatalos lerakóhelyen elhelyezni. 

Annak érdekében, hogy megállapítható legyen, hogy az önkormányzat számára melyik a legkedvezőbb 

árajánlat és milyen keretösszeget szükséges biztosítani a feladat elvégzésére, ezért a munkálatok értéke 

vállalkozásonként a várható mennyiségek figyelembevételével kiszámításra kerültek, melyek az alábbiak: 

- MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft.  bruttó 17.251.934,- Ft 

- Metaduo Kft.     bruttó 18.582.322,5,- Ft 

- LAWAND Mérnöki Iroda Kft. bruttó 19.312.572,5,- Ft 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatokat elfogadni. 

 



 

1. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 135/2021. (IX. 17.) számú 

határozatát. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

2. Határozati javaslat: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetbe foglalva módosítja Hatvan 

város polgármesterének 349/2020. (XII. 10.) sz. határozatát, és annak szövegét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 „Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 

hatáskörömben eljárva a MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft.-t (székhely: 1185 Budapest, Nyíregyháza utca 

73.) bízom meg, a hatvani Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő tervének elkészítésével 

összesen bruttó 17.251.934,- Ft keretösszeg erejéig (állapotrögzítő terv elkészítése 7.239.000,- Ft, 

kamerás vizsgálat 381,- Ft/fm, gépi Womás tisztítás 609,6,- Ft/fm, kézi iszap kitermelés 25.400,- Ft/m3, 

kitermelt iszap elszállítása (10 km), hivatalos helyen történő lerakással 19.050,- Ft/m3 egységárak 

figyelembe vételével). Hatvan Város Önkormányzata nevében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves 

Megyei Igazgatósággal (székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 136/A.) és a MÁV Zrt.-vel (székhely: 

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a munkálatok elvégzésére vonatkozó együttműködési 

megállapodást kötök azzal, hogy a munkálatok elvégzéséhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a MÁV 

Zrt. egyenként bruttó 2.200.000,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosít, Hatvan Város Önkormányzata bruttó  

12.851.934,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosít.” 

Az önkormányzat részéről szükséges bruttó 12.851.934,- Ft pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2022. január 20. 

  

 

 

        

Horváth Richárd 

polgármester 

Látta:   

 dr. Kovács Éva 

jegyző 

 

 

 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a hatvani Boldogi 

út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő tervének elkészítésére - a MÁV Zrt.-vel, és a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósággal (a munkálatok elvégzésére 

vonatkozóan) megkötött  módosított együttműködési megállapodás szerint - Hatvan Város 

Önkormányzata bruttó 12.851.934,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosít, melyhez a  

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül. 

 

Hatvan, 2022. január 20. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


