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

ELŐTERJESZTÉS
önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 146/2022. (II. 24.) számú határozatával a KAVICSÚT Kft.-t
bízta meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt  a tulajdonában és kezelésében lévő  utak
kátyúzási munkáival bruttó 30.000.000,-Ft keretösszeg erejéig. A vállalkozó a kátyúzási munkákat elvégezte, a
keretösszeg teljes mértékben felhasználásra került.
2022 augusztusában történt újabb felmérés szerint további kátyúk keletkeztek. A javítandó útburkolatok felülete
körülbelül 640 m2, ezért javaslom, hogy újabb bruttó 11.000.000,-Ft keretösszeg kerüljön elkülönítésre a további
kátyúzási munkálatok elvégzésére az alábbi műszaki tartalommal:

- hézagvágás;
- aszfalt burkolat bontása;
- javítandó felület takarítása portalanítása;
- csatlakozási felületek kellősítése (emulzió);
- burkolat készítés AC 11 J aszfalt keverékből;
- kiszoruló törmelék elszállítása kijelölt lerakóba 10 km-es távolságon belül.

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. 17.145,-Ft/m2

(1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.)
- OTYS Úttechnika Kft. 18.500,-Ft/m2

(2030 Érd, Bádogos utca 57.)
- VPZ Kft. nem adott árajánlatot
(2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)
- ZOLLERBAU-TRANS Kft. nem adott árajánlatot
(1171 Budapest, Zrínyi utca 52.)

Az 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  Hatvan  Város  Önkormányzata  tulajdonában  és  kezelésében  lévő  utak  útjavítási
munkáival bruttó 11.000.000,-Ft keretösszeg erejéig,  mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
(egységár bruttó 17.145,-Ft/m2) 

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



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

Hatvan, 2022. augusztus 19.

Horváth Richárd
   polgármester

Látta:

dr. Kovács Éva
     jegyző



 

 

 

 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 

 

 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási munkáira bruttó 

11.000.000,-Ft keretösszeg erejéig a pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. 

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

kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

      

Hatvan, 2022. augusztus 22. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


