
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának, valamint Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 13-
án 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében tartott együttes rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Marján János 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távolt maradt: Mikó János tag, Lestyán Balázs tag  
 
Jogi és Ellenőrzési Bizottság részéről:  
   - Nádas Sándor elnök 
   - Papp István tag 
   - Oroszlán Lajosné tag 
   - Kovács Gábor Istvánné tag 
   - Rodek Antal tag 
 
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen), 
megnyitotta az ülést.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 747/2011. (X. 13.) számú – 3 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 2011. október 13-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat 
benyújtásának előkészítéséhez szükséges együttműködési megállapodás 
megkötéséről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   



2. Előterjesztés „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   
  Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
  pályázati osztályvezető 
 
Határidő: 2011. október 13. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat 
benyújtásának előkészítéséhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
Papp István: Ez a Zagyva projekt, amire több kistérség is tud pályázni. Meddig tartana ez 
konkrétan? Hogy menne ez, Hatvantól kezdődne? 
dr. Borbás Zsuzsanna: Nem Hatvantól kezdődne, hanem teljesen fentről, az erőműtől. Egy 
olyan 8 km-es szakasz ez körülbelül. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 748/2011. (X. 13.) számú – 3 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Turisztikai attrakciók és 
szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges 
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírásra kerülő „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú 
pályázat alapján megvalósítandó „Zagyva projekt” előkészítésére a jelen határozat 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt a pályázatban érdekelt 
települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal. 
 
Határidő: 2011. október 13. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont 
Előterjesztés „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
dr. Borbás Zsuzsanna: Ezt a pályázatot is a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hirdette meg. 
Nagyon szoros a határidőnk, mivel október 24-ig kellene benyújtani. Sok elképzelés volt arra 
vonatkozóan, hogy ez a kerékpárút hol valósuljon meg, de mivel a pályázat eléggé 
behatárolja a feltételeket, nem találtunk más lehetőséget, minthogy a 21-es főúttól a 
Bercsényi úton át a Mártírok terénél a már meglévő kerékpárúthoz csatlakozva, a Bajcsy-Zs. 
úton épülne egy ilyen kerékpárút-hálózat. A beruházás tervezett becsült költsége bruttó 120 
MFt, ehhez 12 MFt saját erőt szükséges biztosítani. A pályázat keretében ki kell választanunk 
a tervezőt is. Három árajánlatot kértünk be. A NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. adta a 
legkedvezőbb ajánlatot, úgyhogy dönteni kellene a tervező cég megválasztásáról, illetve a 
pályázati szabályzatunkban benne van, hogy most már pályázati munkacsoportok segítik a  
pályázati eljárást és munkacsoportot is választanánk. 
Papp István: Többfajta variáción dolgoztak régóta, aztán találtak egy megfelelőt. 



 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 749/2011. (X. 13.) számú – 3 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által közzétett felhívásra a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyában 
pályázatot kíván benyújtani az újhatvani városrészben kerékpárút hálózat létrehozására. 
A beruházás becsült bruttó összköltsége: 120.000.000,- Ft. 
Az önerő összege: bruttó 12.000.000,- Ft. 
Az önerő forrása a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2011. október 24. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által közzétett felhívásra a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú 
pályázat előkészítésére pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010.     
(XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi 
szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Papp István képviselő – elnök; 
2.) Laskainé Pozsonyi Éva útügyi ügyintéző; 
3.) Fritsch Márta főépítész; 
4.) Papp Csaba építéshatósági ügyintéző; 
5.) Bereczkiné Pál Krisztina pályázati referens. 
 
Határidő: 2011. október 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 750/2011. (X. 13.) számú – 3 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kerékpárforgalmi 
hálózat fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium által közzétett felhívásra a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyában 
benyújtandó pályázat keretében az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére tervezési-
vállalkozási szerződést köt a NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.-vel (1054 Budapest, 
Kálmán Imre utca 1.) 7.940.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 9.925.000,- Ft vállalkozói díjért. A 
vállalkozói díj összegéből bruttó 7.200.000,- Ft a pályázatban elszámolható, bruttó 2.725.000,- 
Ft a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. október 15. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 



Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 7.50 órakor befejezettnek 
nyilvánította.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

__________________________________      __________________________________
            Papp István                         Jávorkáné Jenei Katalin 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               jegyzőkönyvvezető   
       Bizottság elnöke                             
                                     


