
 

 

 

 

 

 

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

        - Horváth László beruházási ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS  

a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatos döntésről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hatvan, Tabán út 23-31. szám alatti társasházak előtti, a hátsó garázsokhoz vezető útszakaszon az utóbbi 

időben megszaporodott az ott parkoló gépjárművek sérelmére elkövetett rongálás, gépkocsi feltörés, 

valamint a társasházak lépcsőházaiba történő illetéktelen behatolás. 

A társasházak lakói együttesen kérték a körzet képviselőjén keresztül a fenti útszakasz térfigyelő kamerával 

történő megfigyelését a bűncselekmények megelőzése, illetve az elkövető személyének felderítése céljából.  

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: 

G.K-electric Kft.                 3.031.490,- Ft 

 (székhely: 1171 Budapest, Péceli út 204.) 

Global-Line Kft.                 2.405.380,- Ft 

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

Speedster Freight Kft.                2.755.000,- Ft 

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

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 Hatvan, Tabán út 23-31. szám alatti társasházak előtti, a 

hátsó garázsokhoz vezető útszakasz elejére térfigyelő kamera és tartozékainak telepítésével a Global-Line 

Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 2.405.380,- 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 „Meglévő 11 db kamera csatlakozásának a 

szabványosítása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

 

Hatvan, 2022. december 8. 

 

 

 

Látta:           Horváth Richárd 

             polgármester 

  dr. Kovács Éva 

                 jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

Alulírott, Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető nyilatkozom, hogy a Hatvan, Tabán 

út 23-31. szám alatti társasházak előtti, a hátsó garázsokhoz vezető útszakasz elejére 

térfigyelő kamera és tartozékainak történő telepítésére bruttó 2.405.380,- Ft összeghez 

szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Meglévő 11 

db kamera csatlakozásának a szabványosítása” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Hatvan, 2022. december 6. 

 

 

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

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 
 
 
 


