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

ELŐTERJESZTÉS

bölcsőde kiviteli tervének elkészíttetésével kapcsolatos döntésről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata építési  engedélyt   kapott  a Hatvani  Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan,
Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon 2 csoportszobás bölcsőde építésére.
A megvalósításhoz szükséges a kiviteli terv elkészíttetése.

A bölcsőde kiviteli tervdokumentációjának, valamint árazott és árazatlan tervezői költségvetés elkészítésére
vonatkozóan  árajánlatok kerültek bekérésre a képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési
szabályzatáról  szóló 35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  55.  §  (1) bekezdése alapján,  melyek az
alábbiak:

 KOVATERV Építész Iroda Kft. 10.795.000,- Ft
(székhely: 3041 Héhalom, Petőfi Sándor út 11.)

 V2A GRUP Építész Iroda Kft. 10.033.000,- Ft
(székhely: 3016 Boldog, József Attila u. 26.)

 Oláh-Acsay Anna ev. 10.500.000,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 27.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

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

Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonú  Hatvani  Gesztenyéskert
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599. hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre
kerülő két csoportszobás bölcsőde kiviteli  tervdokumentációjának, valamint árazott  és árazatlan tervezői
költségvetésének az elkészítésével a V2A GRUP Építész Irodát (székhely: 3016 Boldog, József  Attila utca
26.) bízza meg bruttó 10.033.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2022.  (II.  25.)
önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret  költséghelyen rendelkezésre áll.

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

Hatvan, 2022. április 22.
   

 
Horváth Richárd

                   polgármester
Látta:  
 dr. Kovács Éva

                    jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az önkormányzati 

tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert Óvoda területén, a hatvani 2599. hrsz.-ú ingatlanon 

elhelyezésre kerülő két csoportszobás bölcsőde kiviteli tervdokumentációjának, valamint 

árazott és árazatlan tervezői költségvetésének az elkészítésére bruttó 10.033.000,- Ft 

összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

 

Hatvan, 2022. április 22. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


