
Szám: HAT/394-_________/2022. Előkészítésben közreműködött:
Misi Balázs műszaki ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
közterület rendezési munkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzatának a tulajdonában és kezelésében lévő  Hatvan,  Balassi Bálint  út  3.  szám alatti
ingatlanon lévő gépjárműtárolók előtti hatvani 2990 hrsz-ú közterület egy részének rendezését szükséges elvégezni
összesen 70 m2 felületen az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti műszaki tartalommal.

A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormány-
zati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján az alábbi árajánlatok kerültek bekérésre a fenti munkára:

- KAVICSÚT Kft. 2.287.270,-Ft
  (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.)
- GREEN-STREET Kft. nem adott árajánlatot
  (3300 Eger, Dr. Kapor Elemér út 20.)
- ATLASZ-CONTRACTZ Kft. nem adott árajánlatot
  (5137 Jászkisér, Kittenberger utca 11.)
- MÉZSORÁS Kft. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Kertész utca 64.)
- NORMA-BAU Kft. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)
- KŐVÁRI TAMÁS e.v. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)
- KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)

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 a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6.
1. em. 103.) bízza meg a Hatvan, Balassi Bálint út 3. számú ingatlan melletti hatvani 2990 hrsz-ú közterület 70 m 2

nagyságú  részének  rendezési  munkáival  bruttó  2.287.270,-Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.

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 19.

Horváth Richárd
   polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
     jegyző



1. számú melléklet

Balassi Bálint út 3. számú ingatlan el őtti közterület rendezése

Műszaki tartalom Mennyiség Mértékegység
Burkolat elbontása 35 m2

Földmű tükör kiszedése 70 m2

Homokos kavics ágyazat (15cm) 15 m2

Ckt réteg (20cm) 15 m2

15 m2

55 m2

26 fm

Kiemelt szegélykő átépítése 22 fm

Rácsos folyóka 1,5 fm

Folyóka bekötése víznyelő rácsba 1 db

2 db

Térkőburkolat zúzott homokágyazatra 
(10*20-as, 8cm vastagságú)

Zúzottkő terítés 
kiékeléssel+behengerléssel 20cm 
vastagságban 0-80as zúzottkővel

Folyóka (beton, járható 40cm széles, 
8cm vastagságú) betonágyazatra

Kulcsos parkolásgátló/parkolóőr 
(megerősített) elhelyezése 
betontuskóba



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvan, Balassi 

Bálint út 3. számú ingatlan melletti hatvani 2990 hrsz-ú közterület 70 m2 nagyságú részének 

rendezési munkáira bruttó 2.287.270,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan 

Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

 

Hatvan, 2022. január 19. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


