
 

 
 
 

Előkészítésben közreműködött:  

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző 
       

ELŐTERJESZTÉS 

a „Futópálya építése Hatvanban” című pályázat megvalósításához kapcsolódó döntésről 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Hatvan Város Önkormányzata az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, Révész 
Máriusz által kiírt Országos Futópálya-építési Program felhívására benyújtott AOFK-1.1.1-21-
2021-00012 azonosító számú, „Futópálya építése Hatvanban” című pályázata támogatást nyert. A 
felhívás célja magyarországi településeken legalább 1000 méter hosszúságú rekortán borítású 
futópálya kialakítása, amelynek futófelülete minimum 120 cm széles.  

Az önkormányzat pályázatának keretében a Zagyva-ligetben, a hatvani 2685/7; 2685/8 és 
2684/22 helyrajzi számú területen 1017 méter hosszú rekortán borítású futópályát létesít.  
A kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindult, melynek eredményéről a 2022. június 
30-i ülésén külön előterjesztés keretében dönthet a képviselő-testület, a kivitelezés várható kezdete 
2022. július hónap eleje, időtartama 75 nap. A beruházás becsült költsége nettó 77.695.828,- Ft. Az 
építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.rendelet 16.§ (1) bekezdés b) 
pontja szerint kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni az építési napló vezetéshez kötött építési 
tevékenység esetén, ha az építési beruházás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) hatálya alá tartozik. Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25) önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
  A fentiek alapján szükséges tehát a műszaki ellenőr kiválasztása. A képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet 55. § (1) bekezdése alapján ajánlatok kerültek bekérésre a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására, melyek az alábbiak: 
  
1.) Nagy István             a határidőig nem adott ajánlatot 
(székhely: 3000 Hatvan, Iparos utca 2.)         
   
2.) Pápai Csaba     nem kívánja ellátni a feladatot 
(székhely: 3000 Hatvan, Vas Gereben út 22/A.)    
  
3.) Pintér Ferenc   a határidőig nem adott ajánlatot 
(székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 12.) 
 
4.) ABATERV Kft. (Dér Ferenc Kálmán)   br. 1.244.600,- Ft 
 (székhely: 3261 Abasár, Radnóti tér 4.) 
 
5.) Vass István  a határidőig nem adott ajánlatot 
 (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey F. utca 86.) 



 

 
Az árajánlatok alapján az ABATERV Kft.-t (székhely: 3261 Abasár, Radnóti tér 4.) célszerű 
megbízni a műszaki ellenőri feladatok elvégzésével bruttó 1.244.600,- Ft megbízási díjért mint a 
legkedvezőbb árajánlatot adót. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az AOFK-1.1.1-21-2021-00012 azonosító 
számú, „Futópálya építése Hatvanban” című pályázat megvalósítása során a műszaki ellenőri 
feladatok elvégzésével az ABATERV Kft.-t (székhely: 3261 Abasár, Radnóti tér 4.)  - mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza meg br. 1.244.600,- Ft megbízási díjért. 
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2022. július 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Hatvan, 2022. június 24.  
 
 

  Horváth Richárd 
     polgármester 

 
Látta: 

dr. Kovács Éva 
jegyző 



 
 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az AOFK-1.1.1-21-
2021-00012 azonosító számú, „Futópálya építése Hatvanban” című pályázat 
megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásáról szóló szerződés 
teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás bruttó 1.244.600,- Ft összegben Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben 
az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
 
Hatvan, 2022. június 22. 
 
        …………………………… 
          gazdálkodási irodavezető 
 


