
 

 
 
 

 
Előkészítésben közreműködött: Lukács László jegyzői irodavezető 

 
HAT/____________/2022. 

 
Előterjesztés 

parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fenntartásáról 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 815/2018. (XII. 13.) számú határozatával a 
Hatvani Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztályának munkáját segítő 
parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fejlesztésével, valamint fenntartásával a Blank Media 
Kft.-t (székhely: 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 64.; a továbbiakban: vállalkozó) bízta meg. 
 
A rendszert a vállalkozó elkészítette, valamint a fenntartás keretében folyamatosan ellátta a 
szoftvermenedzsment és felügyelet szolgáltatásokat. A rendszer használata jelentősen 
megkönnyítette az Önkormányzati Rendészeti Osztály közterület-felügyelőinek és mezőőreinek 
napi munkavégzését.  
 
A vállalkozóval megkötött szerződés 2021. december 31. napján lejárt. A képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 55. § (1) bekezdése alapján a közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő megrendelés, beszerzés, beruházás esetében legalább három ajánlatot kell bekérni. Mivel a 
rendszer egyedileg került kifejlesztésre az önkormányzat részére, ezért a fenntartását is csak a 
kifejlesztő vállalkozó tudja maradéktalanul és hibamentesen ellátni. Erre, valamint az SZMSZ 55. 
§ (3) bekezdésére tekintettel a fenti rendelkezés alkalmazására nincs lehetőség. A vállalkozó 
továbbra is vállalja a lejárt szerződésben meghatározott díj, azaz havi bruttó 57.150,- forint 
ellenében a rendszer fenntartását. 
 
Fentiekre tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a rendszer fenntartásával a 
kifejlesztő vállalkozót bízza meg további 3 évre vonatkozóan. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati Rendészeti Osztályának munkáját segítő parkoláskövető- és észleléskezelő 
rendszer fenntartásával 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig a Blank Media Kft.-t 
(székhely: 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 64.) bízza meg bruttó 57.150,- Ft/hó összegben, 
mint az egyedi rendszert kifejlesztő vállalkozót. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül, a 
továbbiakban az önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben tervezni kell. 
 
 



 

 
 
 

Határidő: 2022. január 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. január 21. 
      
 
                                                                                                                                                                    

                                                                                            Horváth Richárd 
        polgármester 

 
Látta:  
                                                                                        
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


