
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. július  24-én 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális 
termében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Oláh-Acsay Anna műszaki ügyintéző
- 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 4  fő jelen van), 
megnyitotta az ülést. 

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat,  módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  614/2012.  (VII.  24.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2012. július 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a 2806/11 hrsz.-ú közterületről történő betonalapzat elbontásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok épületenergetikai fejlesztésének előkészítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: Oláh-Acsay Anna műszaki ügyintéző

Határidő: 2012. július 24.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2806/11 hrsz.-ú közterületről történő betonalapzat elbontásáról

Papp István: Van egy talapzat, amit el kell távolítani, a Bio-Pannónia Kft.-nek volt ott szelektív 
hulladékgyűjtőhely és  erre  árajánlatok kerültek bekérésre.  A legjobb ajánlatot  a  Hordós  Bau - 
Építőipari Kft. adta bruttó 22.225,- Ft értékben.



Marján János: Olvastuk, hogy tereprendezés is lesz, ebből még azt is megcsinálják?
Papp István: Hordós Krisztián egyedül dolgozik és nem drágán. Kelemenék már dolgoztatnak és 
nekik is kell haszon, gondolom ez így működik. Ő viszont egyedül van vagy valakivel, de nagyon 
ügyes. Szépen megcsinálta az Arany J. úton is a buszmegállót, jó áron dolgozik.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  615/2012.  (VII.  24.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 2806/11 hrsz.-ú közterületen lévő volt 
hulladékgyűjtő sziget betontalapzatának elbontásával, valamint a keletkezett hulladék szakszerű 
elhelyezésével és a terület rendezési munkálatainak elvégzésével a Hordós Bau - Építőipari Kft.-t 
(székhely: 3013 Ecséd, Szabadság u 68.) bízza meg bruttó 22.225,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2012. évi városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. július 31. (a munka befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati ingatlanok épületenergetikai fejlesztésének előkészítéséről

Papp István: Ez különböző intézményeknek az épületenergetikai felmérése, azért, hogy tudjunk 
pályázni a külső felújításra. 
Lestyán Balázs: Ez nem energetikai felmérésről szól, hanem a tervezésről.
Papp István: Itt  csak tervezésről  van szó,  hogy be lehessen adni a pályázatot.  Ehhez kell  egy 
tervdokumentáció, hogy tudjuk csatolni.
Marján János: Farsang Csabának jók az árajánlatai.
Komendáné Nagy Márta: Igen, csak ő visszalépett, tehát nem tudja megcsinálni. Beadta ugyan az 
ajánlatot, benne is van az előterjesztésben.
Marján János: Olvastam, csak furcsa, hogy egyet sem tud megcsinálni. Akkor minek pályázik? 
Fölöslegesen dolgoztak.
Papp István: Ő volt a legjobb, de visszalépett.
Komendáné Nagy Márta: Igen, mert szabadságra mennek. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  616/2012.  (VII.  24.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Jókai u. 9. szám alatt lévő 
Varázskapu Óvoda épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv elkészítésével 
a GRAFIT 37 Építész Iroda Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) bízza meg bruttó 
381.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 496/2012. (VII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  617/2012.  (VII.  24.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 



szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatt lévő 
Polgármesteri Hivatal épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv 
elkészítésével GRAFIT 37 Építész Iroda Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) bízza meg 
bruttó 1.460.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 496/2012. (VII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  618/2012.  (VII.  24.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kossuth tér 1. szám alatt lévő 
Kossuth Lajos Általános Iskola épületének homlokzat felújítására vonatkozó engedélyezési terv 
elkészítésével GRAFIT 37 Építész Iroda Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) bízza meg 
bruttó 889.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 496/2012. (VII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  619/2012.  (VII.  24.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati ingatlanok épületenergetikai 
fejlesztések I. ütemében található épületekre vonatkozó energiatanúsítványok elkészítésével Cseh 
Lászlót (székhely: 3063 Jobbágyi, Mátra u. 19.) bízza meg bruttó 500.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a 496/2012. (VII. 11.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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  9.15  órakor  befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


