
 

 

 

 

 

 

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

        - Horváth László beruházási ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS  

karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is tervezi a város közterületein 

az adventi ünnepekhez kapcsolódó karácsonyi díszvilágítás kiépítését. A díszvilágítási motívumok egy része 

az évek során tönkrement, javításuk nem gazdaságos, helyettük új motívumok beszerzése célszerű. 2021. 

évben megújultak a Horváth Mihály út és a Kossuth tér nagy motívumai, az idei évben a Grassalkovich 

útnak a Bástya utca és a Radnóti tér közötti szakaszán tervezzük lecserélni a 22 db kandeláber motívumot. A 

forgalmazó jelezte, hogy a gyártó július 1-től jelentős mértékű áremelést tervez megvalósítani, ezért célszerű 

most megrendelni a motívumokat. 

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

önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a motívumok beszerzésére vonatkozóan árajánlatok 

kerültek bekérésre, melyek az alábbiak: 

Blachere Illumination Hungary Kft.            2.277.567,- Ft 

 (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János út 4 K. épület) 

Clean Style Kft.              2.692.019,- Ft 

 (székhely: 2653 Bánk, Juhász Gyula utca 47/D.) 

Dupla Villám Kft.              2.668.676,- Ft 

 (székhely: 2921 Komárom, Túróhegy utca 35.) 

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 22 db karácsonyi díszvilágítási kandeláber motívum 

beszerzésével a Blachere Illumination Hungary Kft.-t (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János út 4 K. 

épület) bízza meg bruttó 2.277.567,- 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 feladatok között a „Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, 

tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2022. június 16. 

 

 

 

Látta:           Horváth Richárd 

             polgármester 

  dr. Kovács Éva 

                 jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

 
Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a 22 db 

karácsonyi díszvilágítási kandeláber motívum beszerzésére bruttó 2.277.567,- Ft összeghez 

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a 

„Karácsonyi díszkivilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés”  

költséghelyen rendelkezésre áll 

 

Hatvan, 2022. június 22. 

 

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

                     gazdálkodási irodavezető 

 


