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

ELŐTERJESZTÉS

a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületében az Adó Osztály helyiségeinek
erősáramú betáplálását biztosító FszE1 erősáramú elosztó kiépítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hatvan, Kossuth 2. szám alatti Hatvani Polgármesteri Hivatal épületében az Adó Osztály által használt
erősáramú szerelést is tartalmazó felújítási munkái kezdődtek meg.

A kivitelezési  munkák  megkezdését  követően  megállapítást  nyert,  hogy  az  Adó  Osztály  elektromos
betáplálása nem megfelelő, ezért szükséges az elektromos főelosztótól egy új vezetékhálózat (50m) és az
FszE1 hálózati hely kiépítése.

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:

Lengvári Csaba egyéni vállalkozó (alanyi Áfa mentes)      590.000.- Ft     
(székhely: 3000 Hatvan, Szapári u. 24.)

BUBI-VILL Kft             670.992.- Ft 
(székhely: 3013 Ecséd, Bercsényi út 76.)

LEDVILLSZER Kft.       687.699.- Ft
      (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.)

Az árak bruttó összegek, céges ajánlatokban ÁFA-t tartalmaznak.

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

Határozati javaslat:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Polgármesteri  Hivatal  épületének  az  Adó
Osztály által használt helyiségek új elektromos betáplálásának (50 m) és az FszE1 hálózati hely kiépítésének
a  munkáival  Lengvári  Csaba  egyéni  vállalkozót  (székhely:  3000  Hatvan,  Szapári  u.  24.) bízza  meg
590.000.- 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 10 (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 épületében, az Adó Osztály által használt helyiségek új elektromos 

betáplálásának (50 m) és az FszE1 hálózati hely kiépítésének a munkáira                                   

bruttó 590.000.- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 

2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

 

 

Hatvan, 2022. január 20. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


