
 

 
 

 

 

Szám: HAT/ 394 -______ /2022.     Előkészítésben közreműködött:  
        - Schmidt Gábor műszaki ügyintéző 

              
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

trafibox berendezés telepítésével kapcsolatos döntésekről 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Hatvan városban a közlekedés biztonságának növelése érdekében trafibox berendezés telepítését javaslom a 

Horváth Mihály úton a Dózsa téri útkereszteződésnél lévő jelzőlámpa közelében.  
 

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (Székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 2.) rendelkezik a szükséges 

trafibox berendezéssel, ezért haszonkölcsön szerződés megkötésével van lehetőség a készüléket kölcsön 

venni ingyenesen, az üzemeltetés valamennyi költségének a viselése mellett. 
 

A trafibox berendezés telepítésére, közműegyeztetésre és kapcsolódó munkára vonatkozóan 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: 
 

• LEDVILLSZER Kft.                                1.631.950.- Ft 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) 

• Jásznokavill Kft.                                                                  megadott határidőre nem adott ajánlatot 
 (székhely: 5123 Jászárokszállás, Mikszáth Kálmán u. 4.) 

• Global-line Kft.                   megadott határidőre nem adott ajánlatot 
(székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) 
  

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 haszonkölcsön szerződést köt a Heves Megyei Rendőr-

főkapitánysággal (Cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 2.) a rendőr-főkapitányság tulajdonában álló, a Hatvan, 

Horváth Mihály út 3. sz. előtti önkormányzati tulajdonban álló közterületre telepítendő trafibox készülékre. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 

Határidő: 2022. augusztus 1. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 

2. Határozati javaslat: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám előtti 

önkormányzati tulajdonú közterületre trafibox készülék telepítésével, közműegyeztetés lefolytatásával és 

kapcsolódó feladatok ellátásával a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg 

bruttó 1.631.950.- 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. szeptember 30. 
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 Hatvan, Horváth Mihály 

út 3. szám előtti önkormányzati tulajdonú közterületre való trafibox készülék telepítésére, 

közműegyeztetés lefolytatásával és kapcsolódó feladatok ellátására bruttó 1.631.950.- Ft összeghez 

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. 

(II. 25.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési és gazdálkodás költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

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


