
 

 

 

HAT/394-____/2022.      Előkészítésben közreműködött: 

        - Kujbus Zsolt műszaki ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Hatvan, Vas Gereben utca végén található garázssorok előtti önkormányzati tulajdonú terület 

csapadékvíz rendezéséről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Hatvan város polgármestereként a 246/2021. (III. 31.) számú határozatom alapján elkészült a Hatvan, Vas 

Gereben utca végén található garázssorok előtti önkormányzati tulajdonú terület csapadékvíz rendezésére 

vonatkozó kiviteli szintű engedélyes terv. 

A képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján az alábbi árajánlatok kerültek bekérésre a Hatvan, 

Vas Gereben utca végén található garázssorok előtti önkormányzati tulajdonú terület csapadékvíz 

rendezésének a kivitelezési munkáira a vonatkozó kiviteli szintű engedélyes terv alapján: 

 - Atlasz-Contract Kft.      11.770.360,- Ft 

    (székhely: 5137 Jászkisér, Kittenberger utca 11. ) 

 - Norma-Bau Kft.      nem adott be árajánlatot 

    (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)    

 - Kavicsút Kft.       8.301.736,- Ft 

    (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.)    

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést 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, Vas Gereben utca végén található garázssorok előtti 

önkormányzati tulajdonú terület csapadékvíz rendezésének a kivitelezési munkáival a vonatkozó kiviteli 

szintű engedélyes terv alapján bruttó 8.301.736,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Vas Gereben utcai garázssor előtti 

önkormányzati terület víztelenítése” költséghelyen 5.000.000,- Ft összeg erejéig és a „Boldogi út 

csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő tervének elkészítése” költséghelyen 3.301.736,- Ft összeg 

erejéig biztosított. 



 

 

Határidő: 2022. október 15. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

Hatvan, 2022. szeptember 23. 

 

 

        

       Schósz Gabriella 

        irodavezető 

Látta:  

 dr. Kovács Éva 

                jegyző 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

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

Gereben utca végén található garázssorok előtti önkormányzati tulajdonú terület 

csapadékvíz rendezésének kivitelezési munkáira bruttó 8.301.736,- Ft összeghez szükséges 

pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.             

(II. 25.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között, a „Vas Gereben utcai 

garázssor előtti önkormányzati terület víztelenítése” költséghelyen 5.000.000,- Ft összeg 

erejéig, és a „Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő tervének elkészítése” 

költséghelyen 3.301.736,- Ft  rendelkezésre áll. 

 
Hatvan, 2022. szeptember 21. 
 
               ….......................................................... 

Johancsik Mónika 
       gazdálkodási irodavezető 

 


