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

ELŐTERJESZTÉS
parkolóhelyek, járdaszakasz és közterület-rendezés kivitelezési munkáiról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 109/2021. (IX. 2.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Full
Tabak  Bt.-vel  három  parkolóhely  közterületen  történő  létesítésére  a  közterületek  használatáról,  valamint  a
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 19. §-a értelmében
megállapodást  köt  a  hatvani  1878/2  hrsz.-ú,  Hatvan,  Rákóczi  út  52/A. szám  alatt  tervezett  dohánybolt
kialakításához kapcsolódóan.

A megállapodás alapján a Full Tabak Bt. részéről a létesítési hozzájárulás, azaz bruttó 2.550.000,-Ft megfizetésre
került. Hatvan Város Önkormányzata kötelezettségvállalása értelmében a megfizetéstől számított 12 hónapon belül
3 db gépjármű-parkolóhelyet alakít ki a Hajdú utcában, a hozzá kapcsolódó járdaszakasszal, valamint a szükséges
közterület rendezési feladatokkal együtt.

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:

- KAVICSÚT Kft. 11.019.942,-Ft
  (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.)
- KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)
- MÉZSORÁS Kft. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Kertész utca 64.)
- NORMA-BAU Kft. 15.240.000,-Ft
  (3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)
- KŐVÁRI TAMÁS e.v. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)
- Kontra János e.v. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Teleki út 6.)
- OTYS Úttechnika Kft. nem adott árajánlatot
(2030 Érd, Bádogos utca 57.)
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. nem adott árajánlatot
(1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)
- VPZ Kft. nem adott árajánlatot
(2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)

A árak 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  Hajdú  utcában  3  db  gépjármű-parkolóhely  kialakításával,  a  hozzá  kapcsolódó
járdaszakasz  építési  és  közterület  rendezési  munkákkal  együtt  bruttó  11.019.942,-Ft összegben,  mint  az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.



Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata  2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Környezetrendezési munka – járda, zöldfelület” költséghelyen ren-
delkezésre áll.

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

Hatvan, 2022. június 23.

Horváth Richárd
   polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
     jegyző



 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hajdú utcában 3 db 

gépjármű-parkolóhely kialakítására, a hozzá kapcsolódó járdaszakasz építési és közterület 

rendezési munkáira bruttó 11.019.942,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a 

felhalmozási kiadások között a „Környezetrendezési munka – járda, zöldfelület” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

 
Hatvan, 2022. június 23. 
 
        …………………………… 
          gazdálkodási irodavezető 
 


