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

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adóügyi Osztály irodahelyiségének
a padlócseréjéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A  Hatvan,  Kossuth  tér  2.  szám  alatti  Polgármesteri  Hivatal  főépület  földszintjén  az  Adóügyi  Osztály
helyiségeiben  megkezdett  felújítás  kapcsán  az  1.  számú  irodahelyiség  padlójának  megbontásakor
megállapítást nyert, hogy az iroda parketta burkolata több helyen korhadt, csak egy deszkaterítés aljzata van,
mely alatt csak homokos földréteg található (aljzatbeton nélkül).

A feltárt hiányosságok miatt a meglévő padló felbontását követően új padlószerkezet kivitelezése 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:

Kővári Mihály ev.     határidőre nem adott ajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Apafi u. 5.)

Kővári Tamás ev. (alanyi ÁFA mentes)         685.800.-Ft 
(székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.)

Füzeséri Építő Zrt.     határidőre nem adott ajánlatot  
(székhely: 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A.)

Az ajánlattevő alanyi ÁFA mentes.

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

Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal földszintjén az Adóügyi
Osztály  1.  számú  irodahelyiségének  teljes  padlószerkezet  cseréjével  Kővári  Tamás  egyéni  vállalkozót
(székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg 685.800.- Ft (alanyi Áfa mentes) 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

Hatvan, 2022. január 25.

   
 
Horváth Richárd

                   polgármester
Látta:  
 dr. Kovács Éva

                    jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal földszintjén, az Adóügyi Osztály 1. számú irodahelyiségének teljes 

padlószerkezet cseréjére 685.800.- Ft (alanyi Áfa mentes) összeghez szükséges pénzügyi 

forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Hatvan, 2022. január 26. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


