
Szám: HAT/394-______ /2022.         Előkészítésben közreműködött: 
- Schmidt Gábor műszaki ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adó Osztály és Pályázati Osztály
helyiségeiben gyengeáramú hálózat felújításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvan, Kossuth 2. szám alatti Hatvani Polgármesteri Hivatal Adó Osztálya által használt 135 m 2  és a
Pályázati Osztály által használt 73 m2 alapterületű helyiségeit érintő felújítási munkák – mely erősáramú
szerelést  (a  korábban  elkészített  tervek  alapján),  valamint  oldalfalon  falszárító  vakolatok  készítését  és
padlóburkolat cserét tartalmaz – elkezdődtek.

Az  elavult  műszaki  állapotú  gyenge  áramú  hálózat  és  a  részben  falon  kívüli  szerelés  miatt,  falsíkba
süllyesztett modern szerelvényekkel történő informatikai és telefon hálózat kiépítése vált szükségessé. A
megkezdett  munkálatok  a  meglévő oldalfalvakolatok  részleges  visszabontásával  járnak,  ezért  a  későbbi
bontások és ismételt  vakolat  és festés javítás elkerülése miatt  célszerű a gyengeáramú hálózat  felújítási
munkáit a már megkezdett felújítási munkákkal együtt elvégezni.

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

Kurcsik Zsolt János egyéni vállalkozó (alanyi Áfa mentes)    2.533.830.- Ft    
(székhely: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 8.)

Zóna Computers Kft         3.619.500.-Ft 
(székhely: 1024 Budapest, Szent István tér 7.)

Blueray Digital Kft.                   határidőre nem adott ajánlatot
      (székhely: 1141 Budapest, Gödöllői u. 139. fsz.1.)

Az árak bruttó összegek, illetve az ÁFA-t tartalmazza a Zóna Computers Kft. ajánlata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztéseket megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Polgármesteri  Hivatal  földszintjén  135 m2

alapterületen az Adó Osztály és 73 m2 alapterületen a Pályázati Osztály helyiségeiben az informatikai és
telefon hálózat felújítási munkáival  Kurcsik Zsolt János egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bartók
Béla  u.  8.) bízza  meg  2.533.830.-  Ft  (alanyi  Áfa  mentes)  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.



Határidő: 2022. február 1. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. január 19.

   
 
Horváth Richárd

                   polgármester
Látta:  
 dr. Kovács Éva

                    jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvani 

Polgármesteri Hivatal földszintjén az Adó Osztály és a Pályázati Osztály helyiségeiben az 

informatikai és telefonhálózat felújítási munkáira bruttó 2.533.830.- Ft összeghez 

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül. 

 

 

 

Hatvan, 2022. január 20. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


