
Szám: HAT/394-______ /2022.         Előkészítésben közreműködött: 
- Schmidt Gábor műszaki ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvan, Ifjúság útja 7.  I. emelet 4. sz. alatti lakás elektromos hálózatának és fűtési rendszerének a
felújításával kapcsolatos döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvan Ifjúság útja 7.  I. emelet 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásban végzett felújítási munkák
közben megállapítást nyert, hogy az elektromos hálózat és fűtési rendszer jelentős része elavult, biztonságos
használatra alkalmatlan, ezért felújításra szorul. 
Az elkészült érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati minősítő irat által feltárt hiányosságok kijavítása
érdekében  szükségessé  vált  új  vezetékhálózat  kiépítése,  új  elektromos  berendezések  elhelyezése,
fürdőszobai elektromos fűtés kiépítése, szükséges javítási és festési munkák elvégzése, a megfelelőséget
igazoló érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati minősítő irat készítése.
A fűtési  rendszer  felülvizsgálata  kapcsán megállapítást  nyert,  hogy a  meglévő 4 db gáz üzemű parapet
konvektor cserére szorul, a fürdőszobai fali melegítő leszerelése és a kapcsolódó szerelési és alkalmassági
vizsgálatok  (gázvezeték  nyomáspróba,  műszaki  biztonsági  felülvizsgálat),  valamint  a  szükséges  bontási
munkák utáni javítási és festési munkák elvégzése szükséges.

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

Elektromos hálózat felújítására vonatkozóan:

Ledvillszer Kft.            530.497.-Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.)

Lengvári Csaba ev. (alanyi ÁFA mentes)         590.000.- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, telek u. 17/4.)

BUBI-VILL Kft.             872.450.- Ft 
(székhely: 3013 Ecséd, Bercsényi M. u. 76.)

Gáz hálózat felújítására vonatkozóan:

Vasas Tibor egyéni vállalkozó (alanyi Áfa mentes)     1.666.000.- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.)

TVG Trend Kft.    1.695.000.- Ft   

(székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király u. 5/b)     
Szerelvény-60 Kft.                                                                                                              1.710.000.- Ft

(székhely: 2192 Hévízgyörk, Vasút út 3.)         

Az árak bruttó összegek, a céges ajánlatok ÁFA-t tartalmaznak.



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

1. sz. határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonú Hatvan, Ifjúság útja 7.  I.
emelet 4. sz. alatti lakás elektromos hálózatának a felújításával a LEDVILLSZER  Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan,  Gorkij  u.  8.) bízza  meg  bruttó 530.497,-  Ft összegben,  mint  az  önkormányzat  számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2022. február 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. sz. határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonú Hatvan, Ifjúság útja 7.  I.
emelet 4. sz. alatti lakás fűtési rendszerének a felújításával Vasas Tibor egyéni vállalkozót  (székhely: 3000
Hatvan, Horváth Mihály út Horváth Mihály út 12. V/20.) bízza meg 1.666.000,- Ft összegben (alanyi Áfa
mentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2022. február 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. január 25.

   
 
Horváth Richárd

                   polgármester
Látta:  
 dr. Kovács Éva

                    jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az önkormányzati 

tulajdonú Hatvan, Ifjúság útja 7. I. emelet 4. sz. alatti lakás elektromos hálózatának a 

felújítására bruttó 530.497,- Ft, valamint fűtési rendszerének felújítására 1.660.000,- Ft 

(alanyi Áfa mentes) összegekhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

 

 

Hatvan, 2022. január 26. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


