
Szám: HAT/394- ______ / 2022. Előkészítésben közreműködött: 
Martonné Ujlakán Györgyi műszaki ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS
a hatvani 2600/2 hrsz.-ú út tervezőjének a kiválasztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvan Bajcsy-Zsilinszky út  10. szám alatti  hatvani  2599 hrsz.-ú ingatlanra tervezett  bölcsőde építési
engedéllyel és kiviteli tervvel rendelkezik. A bölcsőde megközelítéséhez és működéséhez merőleges parkoló
állásokat kell kialakítani, melyek megközelítése a hatvani 2600/2 hrsz.-ú útról történhet. 

A  hatályos  helyi  építési  szabályzat  mellékletét  képező  szabályozási  tervben  az  útra  vonatkozóan  a
szabályozási szélesség 12 m, amely alkalmas arra, hogy az úttest, a járda és csapadékvíz-elvezető hálózat és
a közvilágítás is elhelyezésre kerüljön.

Jelenleg a  hatvani  2600/2 hrsz.-ú  ingatlan állami  tulajdonú saját  használatú útként  szerepel  a közhiteles
ingatlan-nyilvántartásban.  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  225/2022.  (III.31.)  számú
határozatában döntött a hatvani 2600/2 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről. 

A tulajdonszerzés még nem történt meg, azonban a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32.§-a
szerint a helyi közúthálózat a települési önkormányzat tulajdonában van, továbbá ha a közlekedési hatóság
állami tulajdonú ingatlanon megépített utat helyi közúttá minősít vagy akként helyez forgalomba, az érintett
ingatlan  tulajdonosa  a  közút  tulajdonjogának  átruházására  köteles  –  az  ingatlan-nyilvántartáson  való
átvezetésére alkalmas – megállapodást kötni, és köteles azt átadni.

A hatvani 2600/2 hrsz.-ú út a bölcsőde gyalogos és gépjárművel történő megközelítését fogja biztosítani,
funkciója helyi közút lesz. A helyi közutak és tartozékainak kialakítása önkormányzati feladat.

Fentiek figyelembevételével az út tervezése szükséges.

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

1. Civil CAD Kft.
(székhely: 3324 Felsőtárkány, Pázsit utca 9.)

nem adott ajánlatot

2. DOBI VIA Kft.
(székhely: 3300 Eger, Joó János út 1.)

1.752.600,-Ft

3. Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda Kft.
(székhely: 3300 Eger, Türk Frigyes utca 31.)

nem adott ajánlatot

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi hatá-
rozati javaslatot elfogadni:

Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata Képviselő-testülete  a  hatvani  2600/2  hrsz.  út  engedélyezési  és  kiviteli
tervének  elkészítésével  a DOBI  VIA Kft.-t  (székhely:  3300  Eger,  Joó  János  út  1.)  bízza  meg  bruttó
1.752.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2022.  (II.25.)
önkormányzati  rendeletben a  városüzemeltetési kiadások között  a  „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás,
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2022. szeptember 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. augusztus „     ” 

Horváth Richárd
   polgármester

 Látta: 
    dr. Kovács Éva

jegyző



Határozati javaslat melléklete





 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a hatvani 2600/2 hrsz. út 

engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére bruttó 1.752.600,- Ft összeghez szükséges pénzügyi 

forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Vagyonnyilvántartás és -

gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

 

 
 
Hatvan, 2022. augusztus 26. 
 
 
               ….......................................................... 
                   gazdálkodási irodavezető 


