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

ELŐTERJESZTÉS 
az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 152/2022.  (II.24.) sz.  képviselő-testületi  határozattal  elfogadásra  került  az  önkormányzati  fenntartású
intézmények  2022.  évi  felújítási,  tervszerű  és  időszerű  karbantartási  keretének  felosztása.  A határozat
mellékletében került meghatározásra intézményenként, hogy mely feladatok kerüljenek elvégzésre.
Az  elfogadott  feladatterv  módosítása  célszerű,  mivel  a  feladattervben  szereplő feladatokhoz  szükséges
pénzügyi források összegei változtak.

A Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló Hajós Alfréd úti  Bölcsőde (székhelye:  Hatvan, Hajós
Alfréd u. 1.) főbejárati lépcső és pihenő greslap padlóburkolata a tél folyamán felfagyott, elvált az aljzattól
így teljes cserére szorul.

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

Norma-Bau Építő Kft.      533 400.- Ft        
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.)

Füzeséri Építő Zrt.           határidőre nem adott ajánlatot
(székhely: 3000 Hatvan, Apafi u. 6.)

MÉZSORÁS Kft                        határidőre nem adott ajánlatot
      (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák

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

1. Határozati javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  módosítja  az  önkormányzati  fenntartású  intézmények
2022. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 152/2022. (II.
24.) számú képviselő-testületi határozatot a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással.

Határidő: azonnal. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2.   Határozati javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  a hatvani Hajós Alfréd úti Bölcsőde (székhely:  Hatvan,
Hajós Alfréd út 1.) 12 m2 felületű főbejárati lépcsője és pihenője padlóburkolásának
 cseréjével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 533.400.-
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.



Pénzügyi  forrás  a  Hatvan  Város  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2022.  (II.25.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2022. évi intézményfelújítás”  költséghelyen
rendelkezésre áll.

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

Hatvan, 2022. május 18.

Látta:  Horváth Richárd
    polgármester

 dr. Kovács Éva
                jegyző







 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvani Hajós 

Alfréd úti Bölcsőde főbejárati lépcső és pihenő padlóburkolat cseréjére bruttó 533.400.- Ft 

összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 

költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások 

között a „2022. évi intézményfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

 

 

Hatvan, 2022. május 18. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


