
 

 

 
 

Előkészítésben közreműködött: Lukács László jegyzői irodavezető 
 
HAT/___________/2022. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a Hatvan applikáció elkészítéséről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A mai világban a legtöbb ember zsebében ott lapul már egy okostelefon. Ezen telefonok használói a hírekről, 
eseményekről már nagyrészt a telefonjukon, különböző applikációk segítségével tájékozódnak. Az 
önkormányzat részéről felmerült lehetőségként, hogy a hatvani lakosok egy helyen tudjanak hozzáférni a 
Hatvant érintő hírekhez, információkhoz, valamint az önkormányzati és egyéb kulturális eseményekhez. 
 
Ehhez egy saját önkormányzati applikáció kifejlesztése szükséges, amely iOS és Android rendszerű 
készülékeken is elérhető. Az applikáció egy korszerű és kétoldalú kommunikációs csatornát biztosít az 
önkormányzat és a városlakók között, amellyel azonnal és közvetlenül szólíthatóak meg a lakosok. Az 
alkalmazás a közérdekű tájékoztatáson túl a felhasználó számára kulturális programokat, valamint 
idegenforgalmi és szórakozási lehetőségeket ismertet. Regisztráció és személyes azonosítást követően a 
felhasználó eseményeket és egészségügyi ellátással kapcsolatos információkat tud követni. 
 
Az applikáció főbb funkcionális elemei: 

− hírek és tájékoztatás (közérdekű információk; intézmények és szolgáltatók nyitva tartása, 
elérhetőségei; önkormányzati hírek és értesítések; dokumentumok és fájlok – például hivatalos 
tájékoztatók,  formanyomtatványok – kezelése); 

− véleményfelmérés, kérdőív kitöltés; 
− idegenforgalom (térképen megjelölt turisztikai állomások, szállás- és vendéglátóhelyek); 
− kulturális élet és események. 

A hatvan.hu, a hatvaniprogramok.hu és hatvanihirlap.hu internetes oldalak hírei szinkronizálásra kerülnek az 
applikációban, emellett a Hatvan Kártya is megjelenhet az alkalmazásban. 
 
Az applikáció elkészítésére, valamint az üzemeltetés ellátására a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdése 
alapján az alábbi árajánlatok kerültek bekérésre: 
 

Megnevezés: 
Név: 

Applikáció 
elkészítése: 

Üzemeltetés: 

RNDL Apps Kft. 
(székhely: 2440 Százhalombatta, Szabadság utca 16.) 

3.124.200,- Ft 62.230,- Ft/hó 

Maxellco Ventures Kft. 
(székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) 

8.407.400,- Ft 152.400,- Ft/hó 

Ba Norbert egyéni vállalkozó 
(székhely: 2030 Érd, Elöljáró utca 2.) 

10.180.600,- Ft 101.600,- Ft/hó 

 
Az árak az Áfá-t tartalmazzák. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 
 
 



 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan applikáció elkészítésével bruttó 3.124.200,- Ft 
összegben, valamint az alkalmazás üzemeltetésével havi bruttó 62.230,- Ft összegben az RNDL Apps Kft.-t 
(székhely: 2440 Százhalombatta, Szabadság utca 16.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2023. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Hatvan, 2022. december 12. 
 
 
 Horváth Richárd 
 polgármester 
 
Látta: 
 
 dr. Kovács Éva 
 jegyző 


