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Szám: HAT/394- _____ /2022.

ELŐTERJESZTÉS
az újhatvani orvosi rendelők feliratozási munkáiról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újhatvani Felnőtt Háziorvosi Rendelők 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/A  szám
alatti épületének felújítása hamarosan befejeződik. Az orvosok visszaköltöztetése a műszaki
átadás-átvétel lezárását követően fog megtörténni. 
A középület  jellegéhez hozzátartozik,  hogy megfelelő módon,  felirattal  jelezzük az épület
megnevezését,  funkcióját,  egyúttal a  közszolgáltatás előírásainak  megfelelően  az  orvosi
körzetek  tájékoztató  adatait.  A tájékoztató  táblákat  az  átszínezett  homlokzathoz  megfelelő
megjelenéssel kell kihelyezni a bejárathoz. A látványtervek alapján az épületre „Újhatvani
EGÉSZSÉGHÁZ” közintézmény felirat kerül kihelyezésre, 3D-s kivitelben.

Az épületen elhelyezendő felirat és a körzeti rendelések idejéről, az orvosok elérhetőségéről
szóló tájékoztató táblák kivitelezése és felszerelése érdekében árajánlatok kerültek bekérésre a
képviselő-testület,  valamint  szervei,  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján, melyek az alábbiak:

AE Design és Grafika Bt. (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Kossuth utca 33.) 125.984,-  Ft
(3D-s homlokzati felirattal)
Visual Print Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Boldogi út 1.)   52.960,- Ft
(nem 3D-s homlokzatfeliratra, hanem nyomtatott táblásra tett ajánlatot)
Kerek  Ádám  egyéni  vállalkozó  (székhely:  3014  Hort,  Toldi  út  36.)  nem  érkezett
határidőre árajánlat 

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 az Újhatvani Felnőtt Háziorvosi Rendelők
3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky utca 4/A szám alatti épületének 3D-s külső feliratozási és a
rendelési időről, valamint egyéb adatokról szóló tájékoztató táblák elkészítési és kihelyezési
munkáinak  elvégzésével  az  AE  Design  és  Grafika  Bt.  -t  (székhely:  3031  Zagyvaszántó,
Kossuth utca 33.) bízza meg bruttó 125.984,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2022. január 31. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. január 24.
         Horváth Richárd

polgármester
Látta: 

   dr. Kovács Éva
jegyző



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy az Újhatvani 

Felnőtt Háziorvosi Rendelők 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky utca 4/A szám alatti 

épületének 3D-s külső feliratozási és a rendelési időről szóló tájékoztató táblák kihelyezési 

munkáinak elvégzésére bruttó 125.984,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan 

Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

 

Hatvan, 2022. január 25. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


