
 

 

 

 
 
 
 
Szám: 1-87 /2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javaslat 
 

a Tücsök utca megépítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 2db 
 
Készült: A képviselő-testület 2019. április 25-i ülésére 

Előterjesztő: 
 

Farkas Attila polgármester 

Tárgyalja: 
Intézményirányítási és 

Szoc.  Bizottság 
Pénzügyi és Településfejl. 

Bizottság Ügyrendi Bizottság 

- igen -       
Készítette: 
 

Városüzemeltetési Osztály 
 

 
Vélemények: 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Megtárgyalás módja:           
 
nyílt ülés 

 
Döntéshozatal:        

minősített 
szavazattöbbség  

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
   3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. 

    (06-32) 460-753 
Fax: (06-32) 460-918 

E-mail: forum@paszto.hu 

mailto:forum@paszto.hu


  2  
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2019. (II.28.) számú határozatában a 
Munkácsy Mihály utca, az Arany János utca, a Tücsök utca, a Derkovits utca és a József Attila út 
felújítására fejlesztési célú hosszúlejáratú hitel felvételéről döntött. 
A hitel felvételéhez a kormányengedély megkértük, elbírálása folyamatban van.  
Az utak felújításához a vállalkozók kiválasztását a Városüzemeltetési osztály elkezdte. 
 
2019. március 26-án e-mailen három vállalkozásnak küldtük meg a Tücsök utca terveit, műszaki 
leírását és az építési engedélyt. A kiküldött dokumentumok alapján kértük a vállalkozásokat 
ajánlattételre. 

Hajnáczkinvest Kft.                                   2173 Kartal, Császár u. 20.  
Gregbrate-Ép 99 Kft.    1054 Budapest, Honvéd u.8. 
Orosz Útépítő Kft.    1037 Budapest, Bécsi u. 85. 
 

A megadott határidőre 2019. április 8-án 12 óráig 3db árajánlat érkezett sértetlen zárt borítékban. 
(1. sz. melléklet - borítékbontási jegyzőkönyv) 
A beérkezett árajánlatok közül a Tücsök utca megépítésére a legkedvezőbb ajánlatot a 
Hajnáczkinvest Kft. adta nettó 22 078 455,- Ft+Áfa, azaz bruttó 28 039 637,- Ft értékben. 
 
Az ajánlattételi felhívásban tudattuk az ajánlattevőkkel, hogy a beruházást az önkormányzat hitelből 
finanszírozza, - és annak tudatában nyújtsanak be ajánlatot - és a beruházás csak akkor valósul meg, 
ha az önkormányzat megkapja a kormányengedélyt a hitel felvételéhez.  
Ezt a vállalkozási szerződésben is szerepeltetjük kritériumként.  / 2. sz. melléklet vállalkozói 
szerződés/  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Tücsök utca útjának megépítését támogatni 
szíveskedjenek! 
 
Határozati javaslat: 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte, megtárgyalta a Pásztó, Tücsök utca 
megépítéséről szóló javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Tücsök utca megépítésének- a 0+000-0+178 km szelvény között- munkálatait 
elvégeztesse.  
Az útépítésre benyújtott árajánlatok közül, a legjobb ajánlatot adó Hajnáczkinvest 
Kft.-vel a melléklet szerinti vállalkozói szerződést megkösse bruttó 28 039 637,- Ft 
értékben, azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozási szerződés hatályának beállta ahhoz a 
feltételhez kötött, hogy az önkormányzat a hitelfelvételhez a kormányengedélyt 
megkapja, mivel a beruházáshoz a forrás – a Képviselő-testület döntésének 
megfelelően - hitelből lesz biztosított. 

  
Pásztó 2019. április 16. 

Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Polgármester 

 Farkas Attila 
            polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
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dr. Sándor Balázs 
         Jegyző 
 
 
1.sz. melléklet 



  4  
 

 

 


	PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

