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ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvani Strandfürdő területén csúszda elhelyezéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25)  önkormányzati rendeletben
100.000.000 Ft került elkülönítésre a Közösségi Költségvetési Alap céljára azzal, hogy a felhasználásával
kapcsolatban Hatvan város lakossága bevonásra kerül.

A Közösségi  Költségvetés  szavazólapjain arról  nyilváníthattak véleményt a  hatvani  lakosok,  hogy 2022.
évben milyen fejlesztések valósuljanak meg Hatvan város közigazgatási területén.

A lakosság megszavazta a strand területén csúszda elhelyezését.

A Hatvani  Strandfürdő  (Hatvan,  Teleki  út  26.)  területén  a  strandmedencénél  történő  elhelyezéshez
szükséges beszerezni a 11 m hosszú, 2,2 m széles családi csúszda kiviteli terveit, az üvegszál erősítésű
műanyag  laminált  lemeztestű  csúszdát  és  az  acél  csúszdatornyot  beszerezni,  valamint  a  helyszíni
összeszerelésre a kivitelezőt kiválasztani annak érdekében, hogy a 2023. év nyarán a strand vendégei
használhassák a csúszdát.
A tervek elkészültét  követően szükséges lesz még döntéseket hozni az alapozási,  egyéb mélyépítési,
gépházon kívüli elektromos szerelési, térburkolási és tereprendezési munkák elvégzése kapcsán.

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

Haász Kereskedelmi és Szolg. Kft..          23.863.300.- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.)

AMNON POLSKA Sp. Z o. o. (0 % ÁFA-tartalom)    15.930.000,- Ft
(székhely: Lengyelország 40-004 Katowice, Al. Korfantego 2.)

Creo-Team Kft.       határidőre nem adott ajánlatot

(székhely:1034 Budapest, San Marco u. 19. fszt. 1. )

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 Hatvani Strandfürdő (Hatvan, teleki út 26.) hideg vizes
medencéjéhez egy 11 méter hosszú családi  csúszda kiviteli  terveinek elkészítésével,  a  laminált  műanyag
csúszda és tüzihorganyzott acél csúszdatorony beszerzésével és helyszíni összeszerelésével az Amnon Polska
SP. Z O. O.-t  (székhelye: Lengyelország 40-004 Katowice, Al. Korfantego 2.) bízza meg  15.930.000,- Ft
összegben  (0  %  ÁFA -tartalom,  tekintettel  az  Európai  Unió  közösségén  belüli  beszerzésre),  mint  az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás Hatvan Város  Önkormányzata 2022.  évi  költségvetéséről  szóló  3/2022.  (II.  25.)
önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetési Alap költséghelyen rendelkezésre áll.



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

Hatvan, 2022. november  22.

Látta:  Horváth Richárd
    polgármester

 dr. Kovács Éva
                jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvani 

Strandfürdő részére 11 méter hosszú családi csúszda kiviteli terveinek elkészítésére, 

műanyag csúszda és tüzihorganyzott acél csúszdatorony gyártására, beszerzésére, helyszínre 

szállítására, összeszerelésére összesen 15.930.000,- Ft (alanyi adómentes) összeghez 

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. november 22. 

 

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

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 
 
 
 


