
 

 

 

 

 

 

 

Szám: HAT/394-_____ / 2022.                 Előkészítésben közreműködött: 

        - Horváth László beruházási ügyintéző 

        - Misi Balázs műszaki ügyintéző 

        - Kovács Sándor irodavezető helyettes 

        - Schmidt Gábor műszaki ügyintéző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

a Közösségi Költségvetési Alap felhasználásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25) önkormányzati rendeletben 

100.000.000 Ft került elkülönítésre a Közösségi Költségvetési Alap céljára azzal, hogy a felhasználásával 

kapcsolatban Hatvan város lakossága bevonásra kerül. 

A Közösségi Költségvetés szavazólapjain arról nyilváníthattak véleményt a hatvani lakosok, hogy 2022. 

évben milyen fejlesztések valósuljanak meg Hatvan város közigazgatási területén. 

A lakossági szavazás eredményeképpen a következő fejlesztések kapták a legtöbb szavazatot a lakosság 

részéről: 

• Fedett nyolc férőhelyes kivilágított okospad telepítése a Meszlényi híd melletti tónál, 

• Okos zebra telepítése a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola előtti gyalogos átkelőhelyen, 

• Fedett kerékpártároló kihelyezése a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola, a Kodály 

Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános iskola, valamint a Hatvani 5. Számú Általános 

Iskola közelében, 

• Ivókutak telepítése a Zagyvaligetben a kondipark közelében és a Népkertben a gördeszkapálya 

mellett, 

• Kastélykerti sétány egy részének kivilágítása öt darab kandeláber felállításával, 

• Zagyvaligetben lévő sportpark kivilágítása, 

• Grund – közösségi tér kialakítása Újhatvanban az egykori kispiac helyén, 

• Nyilvános illemhely létesítése Újhatvanban a P. Lukács Pelbárt utcában. 

 

A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 

önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a fenti munkák elvégzésére árajánlatok kerültek 

bekérésre, melyek az alábbiak: 

 

 

• Fedett nyolc férőhelyes kivilágított okospad telepítésére a Meszlényi híd melletti tónál és beton 

alaplemez készítése az okospad számára: 

A Kuube Plus 8 férőhelyes, fedett, USB-s és vezetéknélküli töltővel rendelkező, szélessávú 

internetszolgáltatást biztosító, 2 db 2,4” kijelzővel felszerelt okospad gyártója, a Kuube Hungary Kft. 

(székhely: 1038 Budapest, Rózsadomb utca 33.) nyilatkozott arról, hogy a termék kizárólagos gyártója. A 

termék legyártása (bruttó 5.207.000,- Ft) és helyszíni telepítése (bruttó 190.500,- Ft) mellett havi 

karbantartási díjért (bruttó 25.400,- Ft) biztosítja az eszköz használatához elengedhetetlen szélessávú 

internetet, gondoskodik a pad teljes körű takarításáról, elektronikai átvizsgálásáról, folyamatos szoftver 

frissítéséről és évente egy alkalommal a fa ülőfelület felújításáról, cseréjéről. Az eszköz beszerzésének, 

telepítésének és 1 évre vonatkozó karbantartásának együttes költsége bruttó 5.702.300,- Ft. 



 

 

Az eszköz telepítéséhez 2,3*2,3 méter stabil, sík felületet kell biztosítani, ezért annak kivitelezésére az alábbi 

ajánlatok kerültek bekérésre: 

KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.                508.000,- Ft 

 (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 

Norma-Bau Építő Kft.                609.600,- Ft 

 (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 

Kővári Tamás egyéni vállalkozó      kapacitás hiányában nem vállalta 

 (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.) 

MÉZSORÁS Építő Ipari Kft.           határidőre nem adott ajánlatot 

 (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

• Okos zebra telepítésére a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola előtti gyalogos átkelőhelyen: 

A VisibleCrossing Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.), mint a SafeXOne 

gyalogosbiztonsági rendszer kizárólagos gyártója bruttó 4.311.650,-Ft egyösszegű ajánlatot tett a SafeXOne 

alaprendszer, a napelemes betáplálás, a lézeres láb megvilágítás, valamint a telepítés kivitelezési munkáira. A 

gyártó nyilatkozott arról, hogy a rendszer kizárólagos gyártója annak egyes elemi szabadalmi oltalom alatt 

állnak, melynek ők a kizárólagos hasznosítói. 

 

• Fedett kerékpártároló kihelyezésére a Hatvani Szent István Általános Iskola, a Kodály Zoltán 

Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános iskola, valamint az 5. Számú Általános Iskola 

közelében: 

(A városi főépítész településképi szempontból az EV-V310-02-SS típusjelű fedett kerékpártároló 

elhelyezését támogatja, ahol a telepítés a zöldterület rovására történik, ott szükséges 4,5 m x 3,0 m nagyságú 

8,0 cm vastag térkő burkolatot készíteni. A telepítés helyszínei az intézmények igazgatóival egyeztetésre 

kerültek, a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola főbejárata előtti bal oldali, már 

térkőburkolattal ellátott intézményterületen, a Hatvani 5. Számú Általános Iskola főbejárata előtti bal oldali 

intézményterületen a zöldterület rovására, a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő 

Általános Iskola főbejárata előtti jobb oldali intézményterületen a zöldterület rovására.)  

A kivitelezésére az alábbi ajánlatok kerültek bekérésre: 

KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.              nem adott árajánlatot 

 (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 

Norma-Bau Építő Kft.           18.516.600,- Ft 

 (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 

Kővári Tamás egyéni vállalkozó             nem adott árajánlatot 

 (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.) 

Füzeséri Építő Zrt.               nem adott árajánlatot 

 (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55.) 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

• Ivókutak telepítésére a Zagyvaligetben a kondipark közelében és a Népkertben a gördeszkapálya 

mellett: 

(A Városszépítő Kft. által gyártott Csongor fantázia nevű ivókút került kiválasztásra, amely köré 1 m x 1 m-

es területen 20 cm mélységben folyami kavicsot tervezünk elteríteni a kifolyó víz elszikkasztása érdekében.) 

A fenti munkára az alábbi ajánlatok kerültek bekérésre: 

Szerelvény-60 Kft.             határidőre nem adott ajánlatot 

 (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 103.) 

Vasas Tibor egyéni vállalkozó             1.380.000,- Ft 

 (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) alanyi ÁFA mentes 

TVZS Trend Kft.                    1.524.000,- Ft 



 

 

 (székhely: 3000 Hatvan, Mátyás király utca 5/b.) 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

• Kastélykerti sétány egy részének kivilágítására öt darab kandeláber felállításával: 

(A Kastélykert utca 2. számú társasház mellől induló sétány Zagyva töltésig terjedő szakaszának kivilágítását 

5 db 4 méter magas kandeláber felállításával tervezzük megvalósítani, elhelyezésüknél figyelembe vettük a 

később kialakításra kerülő futópálya tervezett nyomvonalát is.) 

A fenti munkára az alábbi ajánlatok kerültek bekérésre: 

Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.          4.083.558,- Ft 

 (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) 

Jász-NOKAVILL Kft.              4.432.300,- Ft 

 (székhely: 5123 Jászárokszállás, Mikszáth Kálmán utca 4.) 

LEDVILLSZER Kft.             3.914.546,- Ft 

 (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

• Zagyvaligetben lévő sportpark kivilágítására: 

(A Zagyvaligetben 2 csoportban kialakított szabadtéri edzésre szolgáló eszközök közé 1-1 darab úgynevezett 

glória (körkörösen minden irányba világító) típusú lámpával szerelt kandeláber és az oda vezető út mellé egy 

darab kandeláber felállítását tervezzük.) 

A fenti munkára az alábbi ajánlatok kerültek bekérésre: 

Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.          2.534.412,- Ft 

 (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) 

Jász-NOKAVILL Kft.              2.736.596,- Ft 

 (székhely: 5123 Jászárokszállás, Mikszáth Kálmán utca 4.) 

LEDVILLSZER Kft.             2.348.871,- Ft 

 (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

• Grund – közösségi tér kialakítása Újhatvanban az egykori kispiac helyén: 

(Újhatvanban az egykori kispiac területén felépítésre kerül egy rekontán burkolattal ellátott multifunkciós 

pálya hálóval, kapukkal és kosárlabda palánkokkal, valamint elhelyezésre kerül egy darab teqball és egy 

darab pinpong asztal.) 

A közösségi tér kialakítására az alábbi ajánlatok kerültek bekérésre: 

Evin Tech Kft.            36.392.729,- Ft 

 (székhely: 9026 Győr, Báthory utca 7/A. 3/3.) 

Bankó Kft.              33.663.586,- Ft 

 (székhely: 3530 Miskolc, Kont utca 9.) 

Alama Bau Kft.            35.672.819,- Ft 

 (székhely: 4030 Debrecen, Vikár Béla utca 4.) 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

• Nyilvános illemhely létesítésére Újhatvanban a P. Lukács Pelbárt utcában: 

(Az újhatvani P. Lukács Pelbárt utcában a Bástya utcában kialakított illemhellyel megegyező felszereltségű –  

fűthető, szappanadagolóval és kézszárítóval rendelkező, érmével nyitható – nyilvános WC-t tervezünk 

kialakítani.) 

A nyilvános illemhely kialakítására az alábbi ajánlatok kerültek bekérésre: 

MÉZSORÁS Építő Ipari Kft.           határidőre nem adott ajánlatot 

 (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 

Norma-Bau Építő Kft.           23.571.200,- Ft 



 

 

 (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 

Füzeséri Építő Zrt.             határidőre nem adott ajánlatot 

 (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55.) 

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen a fenti előterjesztést megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatokat elfogadni. 

 

1. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kuube Plus fedett, 8 férőhelyes, USB-s és 

vezetéknélküli töltővel rendelkező, szélessávú internetszolgáltatást biztosító, 2 db 2,4” kijelzővel felszerelt 

okospad legyártásával, telepítésével és egy évre vonatkozó karbantartásával a Kuube Hungary Kft.-t 

(székhely: 1038 Budapest, Rózsadomb utca 33.) bízza meg bruttó 5.702.300,- Ft összegben, mint a termék 

kizárólagos gyártóját. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

2. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kuube Plus típusú okospad telepítéséhez szükséges 2,3 

x 2,3 méter 200 mm vastag, kavicságyra helyezett, símított felületű betonlemez kászítésével a KOROKNAI-

ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 508.000,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

3. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VisibleCrossing Kft.-t (székhely: 8000 Székesfehérvár, 

Seregélyesi út 96.) bízza meg a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola előtti gyalogos átkelőhelynél a 

SafeXOne alaprendszer, a napelemes betáplálás, a lézeres láb megvilágítás, valamint a telepítés kivitelezési 

munkáival bruttó 4.311.650,-Ft összegben, mint a rendszer kizárólagos gyártóját. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

4. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 db fedett kerékpártároló beszerzésével, valamint 

azoknak a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola, a Hatvani 5. Számú Általános Iskola és a 

Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola bejárata mellett az intézmények 

igazgatóival egyeztetett helyen történő telepítésével és térkő burkolat elkészítésével a NORMA-BAU Kft-t 

(székhelye: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 18.516.600,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 



 

 

önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

5. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaligetben a kondipark közelében és a Népkertben 

a gördeszkapálya mellett elhelyezésre kerülő ivókutak beszerzésével, telepítésével és környezetének 

kialakításával Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) bízza 

meg bruttó 1.380.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

6. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kastélykerti sétány egy részének kivilágításához öt 

darab kandeláber felállításának kivitelezési munkáival a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 3.914.546,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

7. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaligetben lévő sportpark kivilágítási munkáival (3 

db kandeláber felállítása, 2 db glória és 1 db hagyományos lámpatest felszerelése) a LEDVILLSZER Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 2.348.871,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

8. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Újhatvanban az egykori kispiac területén kialakításra 

kerülő közösségi tér (rekontán burkolattal ellátott multifunkciós pálya hálóval, kapukkal és kosárlabda 

palánkokkal, teqball és pingpongasztal) kivitelezési munkáival a Bankó Kft.-t (székhely: 3530 Miskolc, Kont 

utca 9.) bízza meg bruttó 33.663.586,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 



 

 

 

9. Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, P. Lukács Pelbárt utcában kialakításra kerülő 

nyilvános illemhely (fűthető, szappanadagolóval és kézszárítóval rendelkező, érmével nyitható) kivitelezési 

munkáinak elvégzésével a NORMA-BAU Kft-t (székhelye: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 

bruttó 23.571.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 

önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

 

Hatvan, 2022. június 23. 

 

 

 

 

Látta:           Horváth Richárd 

             polgármester 

  dr. Kovács Éva 

                 jegyző 



 

 

 
Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy  
 

- a Kuube Plus fedett, 8 férőhelyes, USB-s és vezetéknélküli töltővel rendelkező, szélessávú 
internetszolgáltatást biztosító, 2 db 2,4” kijelzővel felszerelt okospad legyártására, 
telepítésére és egy évre vonatkozó karbantartására bruttó 5.702.300,- Ft, 

- a Kuube Plus típusú okospad telepítéséhez szükséges 2,3 x 2,3 méter 200 mm vastag, 
kavicságyra helyezett, símított felületű betonlemez kászítésére bruttó 508.000,- Ft, 

- a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola előtti gyalogos átkelőhelynél a SafeXOne 
alaprendszer, a napelemes betáplálás, a lézeres láb megvilágítás, valamint a telepítés 
kivitelezési munkáira bruttó 4.311.650,- Ft, 

- 3 db fedett kerékpártároló beszerzésére, valamint azok telepítésére és térkő burkolat 
elkészítésére bruttó 18.516.600,- Ft, 

- a Zagyvaligetben, a kondipark közelében és a Népkertben a gördeszkapálya mellett 
elhelyezésre kerülő ivókutak beszerzésére, telepítésére és környezetének kialakítására 
1.380.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes), 

- a Kastélykerti sétány egy részének kivilágításához öt darab kandeláber felállításának 
kivitelezési munkáira bruttó 3.914.546,- Ft, 

- a Zagyvaligetben lévő sportpark kivilágítási munkáira bruttó 2.348.871,- Ft, 
- Újhatvanban, az egykori kispiac területén kialakításra kerülő közösségi tér (rekontán 

burkolattal ellátott multifunkciós pálya hálóval, kapukkal és kosárlabda palánkokkal, teqball 
és pingpongasztal) kivitelezési munkáira bruttó 33.663.586,- Ft, valamint 

- a Hatvan, P. Lukács Pelbárt utcában kialakításra kerülő nyilvános illemhely (fűthető, 
szappanadagolóval és kézszárítóval rendelkező, érmével nyitható) kivitelezési munkáira                    
bruttó 23.571.200,- Ft  
összegekhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a Közösségi Költségvetés 
Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Hatvan, 2022. június 24. 
 
               ….......................................................... 
                     gazdálkodási irodavezető 
 


