
 

 

 

 

 

 

 

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

        - Horváth László beruházási ügyintéző 

 

 

ELŐTERJESZTÉS  

kamerarendszerrel kapcsolatos döntésről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata a térfigyelő kamerarendszer bővítését tervezi. Több személy által aláírt 

lakossági kérés érkezett a belvárosi Szent Adalbert plébániatemplom mellett felállított Krisztus szobor 

védelme, a rongálások és vandál cselekedetek visszaszorítása érdekében, kiborogatják a virágokat, összetörik 

a mécseseket. Az aláírók kérik térfigyelő kamera felszerelését megelőzés, illetve az elkövetők felderítésének 

céljából. A Bástya utcában felállított és a P. Lukács Pelbárt utcában felállításra kerülő nyilvános illemhely 

bejáratát célszerű kamerával figyelni, mert a bejárat mellett felszerelt pénzgyűjtő egységet már többször 

megrongálták. A tervezett bővítések miatt a megfigyelő rendszert is fejleszteni szükséges, mert a jelenlegi 48 

db kamerával teljesen kimerítettük a meglévő rendszer kapacitását. A fejlesztéseket a költséghatékonyság 

miatt egyben célszerű kezelni. 

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.          3.413.506,- Ft 

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

Speedster Freight Kft.              3.996.690,- Ft 

 (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Damjanich János út 24.) 

LEDVILLSZER Kft.             3.632.200,- 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 térfigyelő kamerarendszer fejlesztési (1 db kamera 

felszerelése a belvárosi Szent Adalbert plébániatemplom melletti Krisztus szobor megfigyelésére, 1-1 db 

kamera felszerelése a Bástya utcában felállított és a P. Lukács Pelbárt utcában felállításra kerülő nyilvános 

illemhely bejáratához) munkáival a Globál-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 3.413.506,- 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 az intézményi világítási rendszerek 

korszerűsítése költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

 



 

 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

 

 

Hatvan, 2022. augusztus 30. 

 

 

 

Látta:           Horváth Richárd 

             polgármester 

  dr. Kovács Éva 

                 jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a térfigyelő 

kamerarendszer fejlesztési (1 db kamera felszerelése a belvárosi Szent Adalbert plébániatemplom 

melletti Krisztus szobor megfigyelésére, 1-1 db kamera felszerelése a Bástya utcában felállított és a 

P. Lukács Pelbárt utcában felállításra kerülő nyilvános illemhely bejáratához) munkáira bruttó 

3.413.506,- Ft összeghez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 

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

között, az intézményi világítási rendszerek korszerűsítése költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

 

 

Hatvan, 2022. augusztus 30. 
 
 
               ….......................................................... 
                   gazdálkodási irodavezető 


