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ELŐTERJESZTÉS
forgalomtechnikai elemek beépítésével kapcsolatos döntésekről

Tisztelt Képviselő–testület!

Hatvan Város Önkormányzatának a tulajdonában és kezelésében lévő hatvani Robert Bosch úton a
Kölcsey Ferenc utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetés biztonságosabbá tétele érdekében Hatvan
Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 325/2021. (XII. 16.)
számú határozatában arról döntött, hogy a gyalogos átvezetés mindkét oldalára a burkolatba kerüljenek
beépítésre LED jelzőfényes burkolati prizmák, a meglévő lassító harántcsíkok száma bővüljön az e-
UT 04.03.11 számú útburkolati jelek tervezési műszaki előírásában megengedett mértékig és az újon-
nan felfestésre kerülő lassító harántcsíkok mellé a meglévővel azonos kialakítással fényvisszaverő bur-
kolati prizmák kerüljenek beépítésre. A munkák kivitelezésével bruttó 1.688.592,- Ft összegben a leg-
kedvezőbb ajánlattevő For-Vid Kft.-t választotta ki az képviselő-testület a 326/2021. (XII. 16.) számú
határozatával.

A döntést követően a Robert Bosch Elektronika Kft. (a továbbiakban: Bosch) kérte, hogy a gyalogos
átvezetésnél ne a LED jelzőfényes burkolati prizmák, hanem a mozgásérzékelővel felszerelt, a Pearl-
Enterprises Kft. által kizárólagosan forgalmazott  SafeCross® intelligens gyalogátkelő rendszer (a to-
vábbiakban: SafeCross® rendszer) kerüljön beépítésre a nagyobb biztonság elérése érdekében. A Sa-
feCross® rendszer  költségesebb technológia. A Bosch részéről jelezték, hogy amennyiben az Önkor-
mányzat az általuk kért SafeCross® rendszert valósítja meg, úgy az 1.688.592,- Ft-ot meghaladó több-
letköltséget megfinanszírozzák. A Generáli a Biztonságért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tá-
mogatja az intelligens gyalogátkelő rendszerek telepítését a bekerülési költség 50%-ának erejéig, a pá-
lyázó önkormányzat részéról az 50% önerő biztosítása szükséges. Az Alapítvány céljai között szerepel
a közlekedésbiztonság támogatása, melyek közül a gyalogosok védelmét tartják különösen fontosnak a
közlekedésben. Az „Okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer” – elnevezésű pályázati felhívás is e célt
kívánja megvalósítani. A pályázat megvalósítása kizárólag az Alapítvány szerződött partnerével, a Sa-
feCross® rendszer kifejlesztőjével történhet. Az Alapítvány a pályázat beérkezésétől számított 50 na-
pon belül dönt a pályázatról. A nyertes pályázók támogatását az Alapítvány háromoldalú jogviszony
keretében nyújtja, amelyben a pályázó, mint megrendelő, a kivitelező mint vállalkozó, az Alapítvány
pedig mint támogató szerződnek egymással.

A For-Vid Kft.-vel a gyalogos átvezetés biztonságosabbá tételére vonatkozó szerződés megkötésére a
Bosch kezdeményezése miatt nem került sor. Az ajánlatok érvényességi ideje lejárt, ezért új ajánlatok
kerültek bekérésre a meglévő gyalogos átvezetés fejlesztésére. Továbbá a SafeCross® rendszer telepí-
tésére és a rendszer működéséhez szükséges áramellátás kivitelezési munkáira is ajánlatok kerültek be -
kérésre a képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján, melyek az alábbiak:

SafeCross  ®   rendszer telepítése:  

Pearl-Enterprises Kft. 3.292.127,- Ft
(az alapítvány által támogatott kizárólagos forgalmazó)
(székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 17.)

SafeCross  ®   rendszerhez szükséges elektromos hálózati csatlakozás kiépítése:  

1. LEDVILLSZER Kft. 475.557,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.)

2. Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 589.690,- Ft
(székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.)

3. Jász-NOKAVILL Kft. 561.157,- Ft
(székhely: 5123 Jászárokszállás, Mikszáth Kálmán utca 4.)



A lassító harántcsíkok számának bővítése és az újonnan felfestésre kerülő lassító harántcsíkok melletti
fényvisszaverő burkolati prizmák beépítése:

1. For-Vid Kft. 1.038.352,- Ft
(székhely: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 54–56.)

2. Pearl-Enterprises Kft. 1.496.060,- Ft
(székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 17.)

3. Heoscont Hungária Kft.  nem adott ajánlatot
(székhely: 9028 Győr, Külső-Veszprémi út 50.b.ép.)

4. GHY Kft. nem adott ajánlatot
(székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 150.)

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

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

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 326/2021. (XII. 16.) számú határozatát hatályon
kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda úján

2. Határozati javaslat:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetésnél telepítendő SafeCross® intelligens gyalogátkelő
rendszer  telepítésére  pályázatot  nyújt  be  a  Generáli  a  Biztonságért  Alapítványhoz  (székhely:
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) az „Okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer” – elnevezésű pá-
lyázati felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatos eljárás során.

Határidő: 2022. február 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetés fejlesztése érdekében a Robert Bosch Elektronika
Kft.-vel (3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) a beruházásban történő együttműködésről és a beru-
házás finanszírozásáról megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város pol-
gármesterét a megállapodás aláírására.

Határidő: 2022. február 15. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc
utcai  csomópontnál  lévő  gyalogos  átvezetésnél  SafeCross® intelligens  gyalogátkelő  rendszer
telepítésével a Pearl-Enterprises Kft.-t (székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 17.) bízza meg
bruttó 3.292.127,- Ft összegben, mint kizárólagos forgalmazót.
A  szükséges  pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetésébe
betervezésre kerül.

Határidő: 2022. május 10. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útjá

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetésnél a SafeCross® rendszerhez szükséges elektromos
hálózati csatlakozás kiépítésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.)
bízza  meg  bruttó  475.557,-  Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb
ajánlattevőt.



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

Határidő: 2022. május 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetés környezetében a lassító harántcsíkok számának bőví-
tésével  és az újonnan felfestésre kerülő lassító harántcsíkok melletti  fényvisszaverő burkolati
prizmák beépítésével a For-Vid Kft.-t (székhely:  2030 Érd, Aszfaltozó utca 54–56.) bízza meg
bruttó 1.038.352,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A  szükséges  pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2022.  évi  költségvetésébe
betervezésre kerül.

Határidő: 2022. február 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a 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 a hatvani Robert 

Bosch úton a Kölcsey Ferenc utcai csomópontnál lévő 

- gyalogos átvezetésnél SafeCross® intelligens gyalogátkelő rendszer telepítésére bruttó 

3.292.127,- Ft, 

- a gyalogos átvezetésnél a SafeCross® rendszerhez szükséges elektromos hálózati 

csatlakozás kiépítésére bruttó 475.557,- Ft, 

- a gyalogos átvezetés környezetében a lassító harántcsíkok számának bővítésével és az 

újonnan felfestésre kerülő lassító harántcsíkok melletti fényvisszaverő burkolati prizmák 

beépítésére bruttó 1.038.352,- Ft összegekhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

 

Hatvan, 2022. január 25. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


