
 

 

 

 

 

 

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

        - Horváth László beruházási ügyintéző 

 

ELŐTERJESZTÉS  

a Sóderos útra telepített napelemes kamera üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos döntésről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Hatvan, Sóderos úton elhelyezett konténernél, az illegális hulladék lerakás megelőzése, illetve az elkövető 

felderíthetősége céljából telepítésre került egy napelemről működő kamera, mely nem része Hatvan város 

térfigyelő kamerarendszerének. A kamera üzemeltetésére és karbantartására megkötött vállalkozási szerződés 

2022. december 31-ével lejár. A kamera további folyamatos működésének biztosítása érdekében szükséges 

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

továbbá az akkumulátor csomag, illetve nagy értékű alkatrész cseréjére keretösszeget elkülöníteni 200.000,- 

Ft összegben és ezt a kamerarendszer üzemeltetésére kötött szerződésben rögzíteni.  

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: 

Zóna Computers Kft.                   330.200,- Ft 

 (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7/b.) 

Kurcsik Zsolt egyéni vállalkozó                  240.000,- Ft 

 (székhely: 3000 Hatvan, Bartók Béla út 8.)      (alanyi adómentes) 

Szűcs János egyéni vállalkozó                  311.150,- Ft 

  (székhely: 3000 Hatvan, Traktor utca 6.)    

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, Sóderos úton elhelyezett napelemes kamera 

üzemeltetésével és karbantartásával 2023. január 1-jétől 2023. december 31-ig Kurcsik Zsolt egyéni 

vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Bartók Béla utca 8.) bízza meg 240.000,- Ft (alanyi adómentes) 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt azzal, hogy a megkötésre kerülő 

szerződésben rögzíteni kell, hogy az akkumulátor csomag, illetve nagy értékű alkatrész cseréjének 

anyagköltség elszámolására bruttó 200.000,-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. december 13. 

 

 

Látta:           Horváth Richárd 

             polgármester 

  dr. Kovács Éva 

                 jegyző 



 

 

 
 

Nyilatkozat 

pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról 
 

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

úton elhelyezett napelemes kamera üzemeltetésére és karbantartására - 2023. január 1-jétől 

2023. december 31-ig -  240.000,- Ft (alanyi adómentes) összeghez, valamint akkumulátor 

csomag, és nagy értékű alkatrész cseréjének anyagköltség elszámolására bruttó 200.000,-Ft 

keretösszeg erejéig a szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2023. évi 

költségvetésébe betervezésre kerül. 

 

Hatvan, 2022. december 13. 

 

 

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

Johancsik Mónika 
      gazdálkodási irodavezető 
 
 
 


