
 

 

 

Előkészítésben közreműködött: Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző 

        

Szám: HAT/360-____/2023.          

 

ELŐTERJESZTÉS 

a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyában megkötendő 

szerződéssel kapcsolatos döntésről  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hatvan Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. január 31-én megbízási szerződést 

kötött a Target Group Facility Management Zrt.-vel (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) a 

Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása tárgyában. A megkötött szerződés időbeli 

hatálya 2023. január 31-én lejár. 

Az Önkormányzat a 2023. február 1. napjától szükséges új megbízási szerződést 7 hónapos időbeli hatállyal 

tervezi megkötni, tekintettel arra, hogy a belügyminiszternek a 2022. év végén kiadott közleményében előírt 

minimális vagyonvédelmi rezsióradíj összege miatt, a szolgáltatás várható értékére tekintettel Hatvan Város 

Önkormányzatának 2023. évi költségvetésének elfogadását követően közbeszerzési eljárás indítása javasolt 

az új szolgáltató kiválasztása érdekében. 

 

Az újonnan megkötendő szerződést teljesítő vállalkozás kiválasztására a következő árajánlatok kerültek 

bekérésre a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 

26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésének megfelelően: 

 

Avenir Facility Kft. 
(székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 291.) 
A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj  
ajánlott mértéke: nettó 3.600,- Ft/fő/óra 
 

Perfect Hungária 2002 Security Kft. 
(székhely: 2020 Érd, Teréz u. 22.) 
A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj  
ajánlott mértéke: nettó 3.750,- Ft/fő/óra 
 

Target Group Facility Management Zrt. 
(székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) 
A vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj  
ajánlott mértéke: nettó 3.349,- Ft/fő/óra 

 

Mivel a szükséges feladatok elvégzésére a legkedvezőbb árajánlatot a Target Group Facility Management 

Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) adta nettó 3.349,- Ft/fő/óra összegű vagyonvédelmi 

szolgáltatási rezsióradíjért, ezért ezzel a vállalkozással célszerű megkötni a megbízási szerződést. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni!  

 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi 

feladatainak ellátásával 2023. február 1. és 2023. augusztus 31. napja közötti időtartamra a Target Group 

Facility Management Zrt.-t (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) bízza meg mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt nettó 3.349,- -Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi 

szolgáltatási rezsióradíjért. 



 

 

A szerződés teljesítéséhez szükséges bruttó 21.538.357,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 

Önkormányzata 2023. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

 

Határidő: 2023. január 31. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

Hatvan, 2023. január 19. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Horváth Richárd 

 polgármester 

Látta: 

 dr. Kovács Éva 

 jegyző  

 


