
 

 

 

HAT/394-____/2022.      Előkészítésben közreműködött: 

        - Kujbus Zsolt műszaki ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a csapadékvíz-elvezető hálózat javításáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hatvan, Hunyadi téri piac területére a csapadékvíz nagy mennyiségben folyik az önkormányzati 

tulajdonú hatvani 3046/2 hrsz.-ú járdáról. A vízelvezetést szükséges biztosítani, ezért 9 m hosszan a piac 

és a járda között szegélykővel, 200x200-as burkolólappal és K szegéllyel ki kell alakítani egy folyókát, 

valamint a folyóka és a járda közötti szakaszt le kell betonozni. A Hatvan, Kossuth tér 4. számú ingatlan 

előtti és a 3-as számú elsőrendű főút közötti úttest szakaszának a víztelenítése érdekében az úttest két 

szélén ki kell alakítani 2 db víznyelőt és 34,5 m hosszú csővezetékkel be kell kötni a főúton található 

víznyelőbe. 

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 az egyes 

munkák elvégzésére: 

1. Hatvan, Hunyadi tér 18. és 19. számú ingatlanok előtti járdaszakasz víztelenítésére: 

  - MÉZSORÁS Kft.      nem adott be árajánlatot 

    (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 

  - Norma-Bau Kft.      nem adott be árajánlatot 

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

- Kavicsút Kft.         698.500,- Ft 

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

- Koroknai-Építő Kft.      nem adott be árajánlatot 

  (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

2. Hatvan, Kossuth tér 4. számú ingatlan előtti és a 3-as számú főút közötti úttest szakaszának 

víztelenítésére: 

 - MÉZSORÁS Kft.      nem adott be árajánlatot 

    (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 

  - Norma-Bau Kft.      nem adott be árajánlatot 

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

- Kavicsút Kft.         2.813.082,- Ft 

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

- Koroknai-Építő Kft.      nem adott be árajánlatot 

  (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 



 

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, Hunyadi tér 18. és 19. számú ingatlanok előtti járdaszakasz, 

valamint a Hatvan, Kossuth tér 4. számú ingatlan előtti és a 3-as számú főút közötti úttest szakaszának 

víztelenítési munkáival összesen bruttó 3.511.582,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2022. november 20. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

Hatvan, 2022. október 21. 

 

 

 

        

Horváth Richárd 

polgármester 

Látta:   

 dr. Kovács Éva 

jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

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

Hunyadi tér 18. és 19. számú ingatlanok előtti járdaszakasz, valamint a Hatvan, Kossuth tér 

4. számú ingatlan előtti és a 3-as számú főút közötti úttest szakaszának víztelenítési 

munkáira bruttó 3.511.582,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 

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

rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. október 21. 

 

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

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 


