
 

 

 

 

 

 

 

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

        - Horváth László beruházási ügyintéző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

a Kastélykert liget egy részének a kivilágításával kapcsolatos döntésről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata a Kastélykert liget egyes részeinek kivilágítását tervezi. A közvilágítási 

munkák kivitelezése előtt a terveket is el kell készíteni. A kivitelezés során 1,1 km földkábelt és 43 db 3 

méter magas kandelábert szükséges elhelyezni. 

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

önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a fentiekre vonatkozóan árajánlatok kerültek bekérésre, 

melyek az alábbiak: 

Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.        33.794.192,- Ft 

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

Jász-NOKAVILL Kft.            35.034.347,- Ft 

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

LEDVILLSZER Kft.           31.003.824,- Ft 

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

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 a Kastélykert liget egy részének a közvilágításának a 

tervezési és kivitelezési (1,1 km földkábel és 43 db 3 méter magas kandeláber beépítésével) munkáival a 

LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 31.003.824,- Ft összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

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

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a közvilágítás bővítése költséghelyen 

rendelkezésre áll 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

 

Hatvan, 2022. június 27. 

 

 

 

Látta:           Horváth Richárd 

             polgármester 

  dr. Kovács Éva 

                 jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Kastélykert liget egy 

részének közvilágításának tervezési és kivitelezési munkáira bruttó 31.003.824,- Ft összeghez 

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

(II. 25.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a közvilágítás bővítése 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. június 27. 
 
 
               ….......................................................... 
                   gazdálkodási irodavezető 


