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

ELŐTERJESZTÉS
térkőburkolatok javítási munkáiról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvanban,  a  Kölcsey  Ferenc  utca  több  szakaszán  a  térkőburkolatok  megsüllyedtek,  a  szegélykövek
kimozdultak a helyükről, helyreállításuk karbantartást igényel a biztonságos gyalogos közlekedés érdekében.
A javítások során szükséges a megsüllyedt térkőburkolatok teljes felbontása, új  járdaalapok készítése az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak alapján. A munkaterületek nagysága összesen 57 m2.

A fenti munkákra vonatkozóan a képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján az alábbi árajánlatok kerültek be-
kérésre:

- KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)
- KAVICSÚT Kft. 1.931.670,-Ft
  (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.)
- VPZ Kft. nem adott árajánlatot
  (2309 Lórév, Dundity Alexa utca 37.)
- OTYS ÚTTECHNIKA Kft nem adott árajánlatot
  (2030 Érd, Bádogos utca 57.)
- NORMA-BAU Kft. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)
- MÉZSORÁS Kft. 2.500.000,-Ft (alanyi adómentes)
  (3000 Hatvan, Kertész utca 64.)
- KŐVÁRI TAMÁS e.v. nem adott árajánlatot
  (3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)

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 Hatvan, Kölcsey Ferenc utcában található megsüllyedt
térkőburkolatok  helyreállítási  munkáival  összesen  57 m2 felületen a  KAVICSÚT Kft.-t (székhely:  1046
Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza meg bruttó 1.931.670,-Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

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



Hatvan, 2022. december 8.

Horváth Richárd
   polgármester

Látta:
dr. Kovács Éva
       jegyző



1. számú melléklet

Kölcsey Ferenc utcai térkősüllyedések javítási munkái

Közterület Helyszín Típus Megjegyzés

Kölcsey Ferenc utca 62. előtt 22 1,2 26,40 térkőburkolat

6 0,00

64. előtt 16,5 1,2 19,80 térkőburkolat

Kosztolányi úti sarok 9 1,2 10,80 térkőburkolat

18 0,00 kerti szegélykő

Összesen: 57,00 m2

Hosszúság 
(m)

Szélesség 
(m)

Felület
(m2)

- megsüllyedt térkőburkolat 
felszedése;
- szintkiegyenlítő járdaalap 
készítése;
- térkőburkolat lerakása, 
tömörítés, besöprés.

beton 
folyókaelem

beton folyókaelemek javítási 
munkái 6 méter hosszúságban

- megsüllyedt térkőburkolat 
felszedése; 
- szintkiegyenlítő járdaalap 
készítése;
- térkőburkolat lerakása, 
tömörítés, besöprés.

- megsüllyedt térkőburkolat 
felszedése; - szintkiegyenlítő 
járdaalap készítése; - 
térkőburkolat lerakása, tömörítés, 
besöprés.

kerti szegélykövek elbontása és 
ÚJ szegélykövek telepítése 
2*9méter, összesen 18 méter 
hosszúságban



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

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

Ferenc utcában található megsüllyedt térkőburkolatok helyreállítási munkáira, összesen           

57 m2 felületen, bruttó 1.931.670,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Hatvan, 2022. december 6. 

 

 

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

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 
 
 
 


