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ELŐTERJESZTÉS
a Liszt Ferenc Művelődési Házban a színpad használatához kapcsolódó munkákról 

Tisztelt Képviselő-testület!

A Liszt Ferenc Művelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 6-8.) felújítását követően az 
épület használata során visszajelzés érkezett, miszerint a színpad színházi előadásokra való jobb 
kihasználhatóságához kapcsolódóan szükséges lenne a függönyözés, sötét színű festés, valamint 
a színpadi rész nyári időszakban történő hűtésének megoldása.

A  sötét  színű  átfestés  a  professzionális  kivilágítás  és  tükröződésmentesség  miatt,  a 
függönyözésre a vendégszereplő társulatok, fellépők jobb kiszolgálása, a színpadi rész hűtésére 
a fellépők komfortjának biztosítása érdekében van szükség.

A munkák  elvégzése  céljából 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:

Norma-Bau Építő Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) 15.163.800,- Ft
Klauben Gold Kft. (székhely: 3013 Ecséd, Nyárfa utca 14.) nem adott árajánlatot
Telesis-Net Informatika Kft. (székhely:1131 Budapest, Béke utca 137.) 

nem adott árajánlatot
Gyöngygáz Kft. (3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 4.) nem adott árajánlatot

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  önkormányzati  tulajdonú  Liszt  Ferenc 
Művelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 6-8.) épületében a színpad függönyözés, 
sötét  színű  festés,  valamint  a  színpadi  rész  nyári  időszakban  történő  hűtésének  kivitelezési 
munkáinak elvégzésével  a Norma-Bau Kft.-t  (székhely:  3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 
bízza  meg  bruttó  15.163.800,-  Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) 
önkormányzati  rendeletben  a  „Városüzemeltetési,  városgazdálkodási  kiadások”  költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2022. július 25. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. június 23.
         Horváth Richárd

polgármester
Látta:

   dr. Kovács Éva
jegyző



 
 
 
 

Nyilatkozat 
pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 

 
 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Liszt Ferenc 

Művelődési Ház (3000 Hatvan, Mészáros Lázár utca 6-8.) épületében a színpad függönyözés, 

sötét színű festés, valamint a színpadi rész nyári időszakban történő hűtés kivitelezési 

munkáinak elvégzésére bruttó 15.163.800,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan 

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

rendeletben a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” költséghelyen                 

rendelkezésre áll. 

 

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


