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

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan  Város  Önkormányzatának  a  tulajdonában  és  kezelésében  lévő  utak  karbantartásáról  folyamatosan
gondoskodnia kell. A biztonságos közlekedés érdekében szükséges az aszfaltos útburkolatok kátyúzását elvégezni.

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:

Úthiba javítása és lezárása
bitumenemulzióval,

homokszórással

Úthiba javítása és lezárása
bitumenszalaggal

KAVICSÚT Kft.
(1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.)

14.732,-Ft/m2 16.027,-Ft/m2

GREEN-STREET Kft.
(3300 Eger, Dr. Kapor Elemér út 20.)

nem adott teljes körű árajánlatot nem adott teljes körű árajánlatot

VPZ Kft.
(2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)

15.240,-Ft/m2 16.510,-Ft/m2

PMTOP-TRANS Kft.
(2370 Dabas, Árpád utca 9.)

nem adott árajánlatot nem adott árajánlatot

OTYS Úttechnika Kft.
(2030 Érd, Bádogos utca 57.)

15.621,-Ft/m2 17.145,-Ft/m2

ZOLLERBAU-TRANS Kft.
(1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)

nem adott árajánlatot nem adott árajánlatot

A táblázatban szereplő árak egységárak, melyek 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  Város  Önkormányzata  tulajdonában  és  kezelésében  lévő  utak  útjavítási
munkáival bruttó 30.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt az
alábbi egységárak figyelembevételével:

1.) Úthiba javítása és lezárása bitumenemulzióval, homokszórással: 14.732,-Ft/m2

2.) Úthiba javítása és lezárása bitumenszalaggal: 16.027,-Ft/m2

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre került.



Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. február 15.

Horváth Richárd
   polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
     jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási munkáira                            

bruttó 30.000.000,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

 

Hatvan, 2022. február 9. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


