
 

 

 

 

 

 

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

        - Horváth László beruházási ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS  

a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata működteti a város dísz- és közvilágítását. A villamos energiáról szóló 2007. 

évi LXXXVI. törvény és a végrehajtására kiadott 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a 

közvilágítás működtetésére kötelezett, a közvilágítás aktív elemeinek üzemeltetését, karbantartását, arra 

jogosult vállalkozó közreműködésével is elláthatja. A közvilágítási hálózat üzemeltetése mellett kiemelt 

jelentőségű a közterületi szobrok, a kastély, és egyéb műtárgyak díszvilágításának a karbantartása is. A 

közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás üzemeltetéséről szóló határozott idejű szerződés 2022. 

december 31-én megszűnik. Szükséges a közvilágítás és díszvilágítás további üzemeltetésére, 

karbantartására 2023. január 1-től - 2023. december 31-ig terjedő időszakra új üzemeltetési szerződést kötni.  

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.          11.811.000,- Ft 

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

Jász-NOKAVILL Kft.              12.509.500,- Ft 

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

LEDVILLSZER Kft.             11.407.140,- 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 Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, valamint a 

díszvilágítás karbantartásával 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig a LEDVILLSZER Kft.-t (székhelye: 

3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 11.407.140,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt azzal, hogy a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a nagy értékű 

eszközök javításához kapcsolódó anyagköltség elszámolására bruttó 1.524.000,-Ft keretösszeg erejéig lesz 

lehetőség. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Határidő: azonnal. (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2022. november 14. 

 

 

Látta:           Horváth Richárd 

             polgármester 

  dr. Kovács Éva 

                 jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy Hatvan város 

közvilágítási aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartására - 2023. január 1-jétől 

2023. december 31-ig - bruttó 11.407.140,- Ft összeghez, valamint a nagy értékű eszközök 

javításához kapcsolódó anyagköltség elszámolására bruttó 1.524.000,- Ft keretösszeghez a 

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe 

betervezésre kerül 

 

Hatvan, 2022. november 15. 

 

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

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 
 
 
 


