
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. május 14-én 7.45 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében 
tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- 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 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  376/2012.  (V.  14.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2012. május 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt   ülés napirendi pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
haszonkölcsön szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

2. Előterjesztés a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról, valamint az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd

3. Előterjesztés a szennyvízberuházás III. ütem előkészítési költségeinek átadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



4. Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 3-6. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-6. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
irodavezető

7. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel együttműködési keretmegállapodás 
megkötéséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés útkarbantartó egység létrehozásával kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés úttisztító gép beszerzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 7-9. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 7-9. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

10. Előterjesztés „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” 
című állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz kapcsolódó kiegészítő 
döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

12. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban”  című 
pályázathoz kapcsolódó építési engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 10-12. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 10-12. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

13. Előterjesztés zászlótartók beszerzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

14. Előterjesztés Hatvan város területén információs táblák tervezéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 13-14. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető



Határidő: 2012. május 14.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött haszonköl-
csön szerződés módosításáról 

dr. Szikszai Márta: Az önkormányzat és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
közszolgáltatási szerződést kötött egymással szociális földprogramra vonatkozóan. Ahhoz, hogy 
ez a szerződés hatályosulni tudjon, az ingatlanok használatáról ún. haszonkölcsön szerződést 
kötöttünk. Jelen előterjesztésnek a tárgya egy új helyrajzi számú területnek a szerződésbe való 
beillesztése. Ez egy rét művelési ágú terület. Most vált nyilvánvalóvá, hogy erre a területre is 
állami támogatást kaphat a Zrt., hogyha bizonyos határidőn belül az igényét benyújtja. Azért kerül 
most a bizottság, illetve a képviselő-testület elé, hogy a Zrt. ezt az igényét érvényesíteni tudja és 
valójában is kezelje ezt a földterületet, tehát ennek a helyrajzi számnak a felvétele 
mindenféleképpen indokolt.
(Megérkezik Marján János tag, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 3 főről 4 főre emelkedik.)
Bagi Miklós: Hol van helyileg ez a 12 hektár?
Decsi Ferenc: Külterületen.
Bagi Miklós: A külterületi kategória még létezik egyáltalán?
Decsi Ferenc: Igen, de helyileg nem tudom, hol van.
Bagi Miklós: A többi milyen terület, az a sok apró, kb. hány hektár? 
Decsi Ferenc: 15 hektár körüli. A legnagyobb 22,5 ha, a többi ennél kisebb. Teljesen szétszórt, ezért 
olyan rossz művelés szempontjából.
Bagi Miklós: Azokat a területeket ebbe a programba nem lehet bevonni.
Decsi Ferenc: Mi használjuk, be van ültetve. Van, ami nem bérbeadható művelésre lett kiadva és 
van, amit mi művelünk gyakorlatilag, de olyan is van ebben a 15 hektárban, ami évek óta nem volt 
művelve és még egy-két év, mire használható területté válik.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     377/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit  Közhasznú  Zrt.-vel  megkötött  haszonkölcsön  szerződés  módosításáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata, mint haszonkölcsönbe adó és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.), mint haszonkölcsönbe vevő között 2011. 
október 27. napján megkötött haszonkölcsön szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltak 
szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület a haszonkölcsön szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegű haszonkölcsön szerződés 
aláírására.

Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról, valamint az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

dr. Szikszai Márta: A képviselő-testület áprilisi ülésén már döntött arról, hogy a 2713/6 hrsz.-ú 



ingatlant vagyonkezelésbe adja a Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft.-nek, amely 
az  önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. Jelen előterjesztés már egzaktabb, tehát itt a 
konkrét vagyonkezelési szerződés található. A nemzeti vagyonról szóló törvény és az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet értelmében az önkormányzat ezt az 
ingatlant ellenérték nélkül vagyonkezelői szerződéssel vagyonkezelésbe adhatja. Kiderült, hogy a 
rendeletünk nincs összhangban a nemzeti vagyonról szóló törvénnyel. A  kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladat ellátása céljából helyett elegendő az önkormányzati feladat ellátása céljából 
való megfogalmazás, hiszen a nemzeti vagyonról szóló törvény nem szorítja be az 
önkormányzatot a vagyonával való rendelkezés során, hogy kizárólag csak kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladat céljára teheti. Tehát a határozati javaslat felhatalmazza a polgármestert erre 
a területre vonatkozóan a beruházó Kft.-nek történő vagyonkezelői jog átadására, a 
rendeletmódosítás pedig ezt az aprócska módosítást tartalmazza.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     378/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan 
vagyonkezelésbe adásáról, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 
23.)  önkormányzati  rendelet  módosítására  vonatkozó  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. és Hatvan Város Önkormányzata 
között megkötésre kerülő, a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról szóló, jelen 
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést és hozzájáruló nyilatkozatot, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés és a hozzájáruló nyilatkozat aláírására. A 
vagyonkezelési szerződés leghamarabb az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. 
(II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2012. (……) önkormányzati rendelet 
hatályba lépésének napján írható alá.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az okiratok földhivatali 
benyújtásáról. 

Határidő: 2012. május 16. (aláírásra és földhivatali ügyintézésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     379/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 2713/6 hrsz.-ú ingatlan 
vagyonkezelésbe adásáról, valamint az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 
23.)  önkormányzati  rendelet  módosítására  vonatkozó  előterjesztést és a mellékelt  rendelet-
tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a szennyvízberuházás III. ütem előkészítési költségeinek átadásáról

Bánkútiné Katona Mária: Ez az előterjesztés azért készült, mert  a szennyvízberuházásnak a III. 
üteme a befejezéshez közeledik és voltak olyan vagyonelemek még az indulásnál, amikor az 
önkormányzat fizette ki a költségeket és ez abból a célból történik, hogy mi ezt a vagyonelemet át 
tudjuk adni a szennyvízberuházási társulásnak, hogy a beruházás befejeztével aktiválni tudja. 
Tehát van egy határozati javaslat, amiben ezt átadjuk a társulásnak, a második határozati 
javaslatban pedig az történik, hogy ebben volt olyan ÁFA, amit utólag most önellenőrzéssel 
visszaigényel az önkormányzat és későbbiekben a  NAV  elbírálja és visszautalja az 
önkormányzatnak, akkor a községeknek és Hatvan Város Önkormányzatának is bevétele 
származik belőle, illetve felhatalmazást kap polgármester úr a harmadik képviselő-testületi 
határozatban  majd, hogy a beruházás elkészültével a társulást és a társulattal kapcsolatos 



elszámolásokat megindítja, tehát ezeket az elszámolásokat elkészítjük a beruházás befejeztével.
Papp István: Lőrinciben is?
Bánkútiné Katona Mária: Ez még csak a III. ütem, végül is ha a társulat elszámolásra kerül, abba 
benne van Lőrinci is végelszámolás esetén.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     380/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szennyvízberuházás III. ütem 
előkészítési  költségeinek  átadásáról  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KEOP-7.1.2.0-2008-0102 
azonosítási számú támogatással megvalósult „Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer 
bővítése, fejlesztése, építése”  című beruházással kapcsolatban Hatvan Város Önkormányzatánál 
felmerült és  jelenleg befejezetlen beruházásként nyilvántartott nettó 110.511.999,- Ft   állomány 
üzembehelyezésre a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás részére átadásra kerüljön.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     381/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szennyvízberuházás III. ütem 
előkészítési  költségeinek  átadásáról  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KEOP-7.1.2.0-2008-0102 
azonosítási számú támogatással megvalósult  „Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer 
bővítése, fejlesztése, építése”  című beruházással kapcsolatban felmerült előkészítői költségekre 
kifizetett 134.748.732,- Ft-ból az önellenőrzéssel visszaigényelt és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
részéről Hatvan Város Önkormányzata számlájára visszautalt  ÁFA összege 24.236.733,-Ft az 
önkormányzatok részére befizetéseik arányában visszafizetésre kerüljön:

-  Apc Község Önkormányzata részére: 5.135.690,- Ft
-  Ecséd Község Önkormányzata részére: 7.639.400,- Ft
-      Szűcsi     Község     Önkormányzata     részére:                      3.358.865,-     Ft  

Összesen:            16.133.955,- Ft
Hatvan Város Önkormányzatánál maradó ÁFA összege: 8.102.778,- Ft.

Határidő: önellenőrzés azonnal, az önkormányzatok részére a kiutalás a Nemzeti Adó- és 
Vámhivataltól  történt visszautalás után
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     382/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szennyvízberuházás III. ütem 
előkészítési  költségeinek  átadásáról  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város 
polgármesterét, hogy a KEOP-7.1.2.0-2008-0102 azonosítási számú projekttel kapcsolatosan 
elkészült Hatvant érintő vagyont a Hatvan és Térsége Szennyvíz- beruházási Társulástól 
átvegye utólagos beszámolási kötelezettséggel.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város 
polgármesterét,  hogy a Hatvan és Térsége Beruházó Viziközmű Társulat végelszámolási 



eljárás megkezdéséhez szükséges döntések meghozatalára utólagos elszámolási 
kötelezettséggel.

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város 
polgármesterét, a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás megszüntetésével 
kapcsolatos teendők megtételére.

Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról

Papp István: Itt a dr. Bőze Barna Zsolt - féle telephely változásról van szó, a Kft.-nek a telephely 
változásáról, hogy használhatja és hozzá kell nekünk járulni ehhez, mint tulajdonos, hogy azon a 
területen ezt megtehesse. A Bajcsy-Zs. útról van szó, ahol az orvosi rendelő van.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     383/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  tulajdonosi  hozzájáruló 
nyilatkozatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Medeco '2003. 
Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15., telephely: 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 4/a., cégjegyzékszám: 10-09-025414, adószáma: 13023829-2-10, képviselője: 
dr. Bőze Barna Zsolt) mint szolgáltató a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező Hatvan, 
Bajcsy-Zs. út 4/a szám alatti, 2605/2 hrsz.-ú ingatlant telephelyként  a háziorvosi szolgálat 
egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására megkötött szerződésben meghatározott 
időtartam alatt telephelyként használja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
hozzájáruló nyilatkozatot aláírására.

Határidő: 2012. május 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatásáról

Papp István: Itt a polgármesteri keretből adunk majd támogatást, 20.000,- Ft-ot.
dr. Szikszai Márta: Sajnos az önkormányzati törvény azt mondja, hogy alapítványt kizárólag 
képviselő-testületi döntéssel lehet támogatni, tehát hiába ilyen kicsi összegről van szó és hiába, 
hogy a polgármester általi rendelkezés alapján ez mehetne, de így nem lehet, mert alapítványt csak 
képviselő-testület támogathat.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     384/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az  Országos  Mentőszolgálat 
Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Mentőszolgálat 
Alapítvány részére 20.000,- Ft támogatást nyújt a Hatvan Mentőállomás  mentéstechnikai eszköz-



beszerzéséhez, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adományozási szerződés 
aláírására. A pénzügyi forrásra Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) ön-
kormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret nyújt fedezetet.

Határidő: 2012. május 15. (támogatási szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Medicopter Alapítvány támogatásáról

Papp István: Itt szintén ugyanerről van szó, egy 20.000,- Ft-os polgármesteri keretről.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     385/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Medicopter  Alapítvány 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Medicopter Alapítvány részé-
re 20.000,- Ft támogatást nyújt, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ado-
mányozási szerződést aláírja. A támogatási összeg pénzügyi fedezete Hatvan város 2012. évi költ-
ségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendeletben szereplő polgármesteri keret terhére 
biztosított.

Határidő: 2012. május 15. (támogatási szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel együttműködési keretmegállapodás 
megkötéséről

Schósz Gabriella: A Robert Bosch Elektronika Kft. június 12-15. között gyártói konferenciát rendez 
a hatvani telephelyen, melynek során az önkormányzattal szorosan együtt kíván működni, ennek 
részleteit keretmegállapodásban szükséges rögzíteni. A konferencia időszakára a Bosch az északi 
elkerülő úton fokozott köztisztasági feladatokat kért az önkormányzattól, illetve  az egyik 
önkormányzati tulajdonú területre, mely az M3-as autópálya mellett van, óriástáblát kíván kitenni, 
valamint az északi elkerülő útra Bosch és Hatvan zászlókat kíván elhelyezni. Ennek az 
együttműködésnek a részleteit keretszerződésben szükséges rögzíteni és polgármester urat 
felhatalmazni a szerződés megkötésére.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     386/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-
vel együttműködési keretmegállapodás megkötéséről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) 
együttműködési keretmegállapodást kössön, melyben szabályozásra kerülnek az alábbiak:

− az északi elkerülő úton minden második közvilágítási lámpaoszlopra elhelyezésre kerülő 
zászlótartók használata,

− az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 0422/4 hrsz.-ú szántó, erdő művelési ágú 
földrészleten, mely természetben az M3-as autópálya mellett található, óriásplakát 



elhelyezése,
− a konferencia szempontjából jelentős önkormányzati kezelésben lévő területeken fokozott 

településtisztasági és zöldfelület-gondozási feladatok.

Határidő: 2012. május 15. (együttműködési keretmegállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     387/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-
vel együttműködési keretmegállapodás megkötéséről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Robert Bosch Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) óriásplakátot helyezzen 
el a hatvani 0422/4 hrsz.-ú szántó, erdő művelési ágú földrészleten és az ezzel kapcsolatos 
hatósági eljárási és egyéb cselekményeket lefolytassa teljes körű felelősségvállalással.

Határidő: 2012. május 15. (határozat megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés útkarbantartó egység létrehozásával kapcsolatos döntésről

Schósz Gabriella: Számolgattuk gazdasági szempontból, hogy  az önkormányzatnak célszerű 
lenne  saját tulajdonú útkarbantartó egységet létrehozni a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. keretein belül. Ennek az első lépcsője az, hogy útkarbantartó eszközöket szerezne 
be a Zrt., ehhez nettó 18 MFt-ot szükséges átadott pénzeszköz formájában a Zrt.-nek biztosítani.
Papp István: Tehát így olcsóbban jövünk ki, ha minden igaz, mint egy külsős céggel és mi 
javítanánk az útjainkat.
Decsi Ferenc: Nem olcsóbban, mert pénzt ugyanannyit szánunk rá, csak 1,5 – 2 x annyi kátyú lesz 
befoltozva, de egységárban olcsóbb lesz, az igaz. Az önkormányzatnak ugyanannyi pénzbe kerül 
ez majd éves szinten, négy emberrel tervezünk.
Papp István: Akkor legalább meg lesz csinálva normálisan, járdát is tudnánk ezzel a kis géppel 
aszfaltozni, mert itt-ott nagyon el kellene. Munkahelyet teremt és tudjuk ellenőrizni a saját 
embereinket is, hogy hogyan dolgoznak.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     388/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az  útkarbantartó  egység 
létrehozásával  kapcsolatos  döntésről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) részére 18.000.000,- Ft-ot biztosít 
útkarbantartó egység létrehozásához szükséges eszközök beszerzésére. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a 2012. évi felhalmozási kiadások között a „Forgalomtechnika”  költséghelyen 
3.000.000,- Ft, az „Ivóvíz”  költséghelyen 3.000.000,- Ft, az „Útkarbantartó eszköz”  költséghelyen 
8.000.000,- Ft, a „Kiskastély védelme”  költséghelyen 1.400.000,- Ft, valamint a felhalmozási hitel 
terhére 2.600.000,- Ft összeghatárig rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. május 31. (pénzeszköz átadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



9./ napirendi pont
Előterjesztés úttisztító gép beszerzéséről

Papp István: Évente  legalább kétszer  kell  takarítani  az  út  melletti  részeket,  három árajánlatot 
kértünk, egy cég 6.985.000,- Ft összegben ajánlott nekünk egy úttisztító gépet. Ez új vagy használt?
Schósz Gabriella: Használt.
Decsi Ferenc: Már dolgozott itt két hetet a városban.
Papp István: Akkor be van vizsgálva, működik és ezt szeretnénk megvásárolni.
Lestyán Balázs: Az előző ciklusban volt valami hasonló, azzal mi lett?
Decsi Ferenc: Vissza lett adva, van egy kicsi seprűgép, de az kapacitás hiányában nem bírja az utat 
seperni. Tehát megvan, csak most azt azért nem lehetett egy hónapig látni, mert összetört az első 
üveg, ami 700.000,- Ft-ba került. Kihasználják azt, hogy nem lehet máshonnan beszerezni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     389/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  megtárgyalta az úttisztító gép beszerzéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úttisztító gép beszerzésével a TÜKÖR-GÉP 
Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Erzsébet királyné u. 12.) bízza meg bruttó 6.985.000,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az úttisztító gépet a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000  Hatvan, Szepes B. u. 2.) 
részére a közterület-karbantartási közszolgáltatás végzése céljából bérbeadja.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási hitel terhére 5.500.000,- Ft összeghatárig,  valamint ÁFA 
visszaigénylésből biztosított.

Határidő: 2012. május 31. (úttisztító gép beszerzésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című 
állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésekről

Schósz Gabriella: A Hatvany Lajos Múzeumban pályázat keretében lehetőség nyílik arra, hogy 
Lesznai Anna állandó kiállítás nyíljon A DOLGOK ÖRÖME elnevezéssel, ezért három döntés 
szükséges ahhoz, hogy ez a pályázat megvalósulhasson. Az egyik, hogy a saját forrás összegéről 
kell dönteni. 10%-os támogatottságú a pályázat, ezért 31.231.800,- Ft-ra pályázna az önkormányzat. 
A saját forrás összege 3.470.200,- Ft lenne, valamint pályázati munkacsoport létrehozása szükséges. 
Négy főből állna a pályázati bizottság, az előterjesztésben fel van tüntetve, hogy kik ezek a 
személyek. A  harmadik határozati javaslat pedig  arról szól, hogy a saját forrást csak abban az 
esetben engedi a képviselő-testület felhasználni, amennyiben a Hatvany Lajos Közérdekű 
Muzeális Gyűjtemény a pályázat elbírálásáig Hatvan Város Önkormányzatának fenntartásába 
kerül.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     390/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai 
Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul a 17/2012. (III. 28.) 
NEFMI rendelet alapján kiírt pályázati felhívásra történő, „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai Anna 
(1885-1966) írói és festői pályafutása”  című állandó kiállítás létrehozása tárgyú pályázat 
benyújtásához.
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
Az igényelt támogatás összege 31.231.800.- Ft.
A saját forrás összege 3.470.200.- Ft.

Az önerő forrása Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló  7/2012. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához 
szükséges nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2012. május 25. (képviselő-testületi határozat Magyar Államkincstár részére történő 
megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     391/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai 
Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet alapján „A 
DOLGOK ÖRÖME –  Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása”  című pályázat 
lebonyolítására 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) Szinyei András alpolgármester,
2) H. Szilasi Ágota Hatvany Lajos Múzeum igazgatója,
3) Dalnoki Brigitta közművelődési referens,
4) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető.

Határidő: 2012. május 15. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     392/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A DOLGOK ÖRÖME – Lesznai 
Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása” című állandó kiállítás tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésekről szóló  előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 17/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet alapján „A 
DOLGOK ÖRÖME –  Lesznai Anna (1885-1966) írói és festői pályafutása”  című pályázat 
megvalósításához biztosított saját forrást (3.470.200.- Ft-ot) csak abban az esetben engedi 
felhasználni, ha a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény a pályázat elbírálásáig Hatvan 
Város Önkormányzatának fenntartásába kerül. 

Határidő: 2012. július 10. (pályázat elbírálására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



11./ napirendi pont 
Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz kapcsolódó kiegészítő 
döntésekről

Papp István: Az igényelhető támogatás összege 50 MFt, legfeljebb 350 MFt és önerőt nem igényel. 
Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk pályázni, körbe lettek járva a környező iskolák és ilyen társulási 
formában, közös pályáztatás címén bevettük Lőrincit, Apcot, Turát, Boldogot is, hogy minél 
többen legyünk benne és ez az összeg megnyerhetővé váljon. Ezek  a  természettudományos 
dolgok, az épület és a felszerelések elég komoly pénzbe kerülnek, hátha sikerülne megnyerni. A 
pályázati projekt benyújtásához megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni. Három árajánlatot 
kértünk be, fel van sorolva, hogy milyen összegekről van szó, de ez utófinanszírozott, nekünk ebbe 
nem kell beletennünk pénzt, ugye?
dr. Szikszai Márta: De igen, mert előfinanszírozott.
Papp István: Akkor  nekünk ezt meg kell fizetnünk előre. Tehát a pedagógiai és a 
megvalósíthatósági tanulmányt el kell készíteni ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk adni. Jó lenne, 
ha meg tudnánk valósítani ezt  a Bajzában, meg, ami most ki van adva a gombosiaknak, ahogy 
megyünk ki hátul a kapunál, azt a részt meg lehetne csinálni gyönyörűen.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     393/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  „A  természettudományos 
oktatás  módszertanának és  eszközrendszerének megújítása  a  közoktatásban (Öveges  Program) 
című  pályázathoz kapcsolódó kiegészítő  döntésekről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 17.) fenntartója pályázatot kíván benyújtani a 
TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című felhívásra. Az 
igényelhető támogatási összeg legalább 50.000.000 Ft, de legfeljebb 350.000.000 Ft. A pályázat 
önerőt nem igényel, a támogatás mértéke 100 %. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.  

Határidő: 2012. május 19. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     394/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  „A  természettudományos 
oktatás  módszertanának és  eszközrendszerének megújítása  a  közoktatásban (Öveges  Program) 
című  pályázathoz kapcsolódó kiegészítő  döntésekről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban 
(Öveges Program)”  című pályázat előkészítésére és lebonyolítására 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.) Szinyei András alpolgármester;
2.) Pappné Forgács Edit igazgató;
3.) Dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető;
4.) Oláh-Acsay Anna műszaki ügyintéző. 



Határidő: 2012. május 15. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     395/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  „A  természettudományos 
oktatás  módszertanának és  eszközrendszerének megújítása  a  közoktatásban (Öveges  Program) 
című  pályázathoz kapcsolódó kiegészítő  döntésekről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban 
(Öveges Program)”  című pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányt a  TENDER-
NETWORK Tanácsadó Zrt-vel (székhely: 1101 Budapest, Kőbányai út 45/A FII.3/1) készítteti el 
bruttó 10.001.250,- Ft vállalkozási díjért.
A vállalkozási díj a pályázat támogatási összegéből finanszírozott.

Határidő: 2012. május 16. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     396/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  „A  természettudományos 
oktatás  módszertanának és  eszközrendszerének megújítása  a  közoktatásban (Öveges  Program) 
című  pályázathoz kapcsolódó kiegészítő  döntésekről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban 
(Öveges Program)”című pályázat Megvalósíthatósági tanulmányához szükséges pedagógiai 
tanácsadás szolgáltatásával a Studiorum Consulting Kft-t (székhely: 1052 Budapest, Régi posta u. 
4.) bízza meg bruttó 6.500.000,- Ft megbízási díjért.
A megbízási díj a pályázat támogatási összegéből finanszírozott.

Határidő: 2012. május 16. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     397/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  „A  természettudományos 
oktatás  módszertanának és  eszközrendszerének megújítása  a  közoktatásban (Öveges  Program) 
című  pályázathoz kapcsolódó kiegészítő  döntésekről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban 
(Öveges Program)” című pályázat vonatkozásában jelen határozat mellékletét képező tartalommal 
megállapodást köt  a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (3000 Hatvan, Balassi Bálint 
u. 17.) annak érdekében, hogy a fenntartási időszak alatt keletkező bevétel biztosan a laboratórium 
fenntartását és működtetését biztosítsa. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.  

Határidő: 2012. május 19. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     398/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  „A  természettudományos 
oktatás  módszertanának és  eszközrendszerének megújítása  a  közoktatásban (Öveges  Program) 
című  pályázathoz kapcsolódó kiegészítő  döntésekről  szóló  előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete TÁMOP-3.1.3-11/2 kódszámú, „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban 
(Öveges Program)”  című pályázatban foglaltak teljesülése érdekében együttműködési 
megállapodást ír alá:

− Kossuth Lajos Általános Iskolával (3000 Hatvan, Kossuth tér 1.)
− 5. Számú Általános Iskolával (3000 Hatvan, Szabadság u. 13.) 
− Szent István Általános Iskolával (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. Út 8.)
− Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolával (3000 Hatvan, Rákóczi u. 4.)
− Kodály Zoltán Általános Iskolával (3000 Hatvan, Géza fejedelem út 2.)
− Herédi Általános Iskolával (3011 Heréd, Iskola u. 4.)
− Hevesy György Általános Iskolával (2194 Tura, Hevesy György út 1.)
− Berecz Antal Általános Iskolával (3016 Boldog, Árpád út 23.)
− Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel (3021 

Lőrinci, Szabadság tér 18.)
− Apáczai Csere János Általános Iskolával (3032 Apc, Fő út 48.) 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához 
szükséges  együttműködési megállapodások aláírására.  

Határidő: 2012. május 19. (megállapodás aláírására)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz 
kapcsolódó építési engedélyezési tervek megrendelése tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról

Schósz Gabriella: Turisztikai attrakciók, turisztikai szolgáltatások fejlesztésére pályázati lehetőség 
nyílik az ÉMOP keretében. A Hatvany Lajos Múzeum épületét lehetne ebből a pályázati pénzből 
felújítani a hozzá kapcsolódó Kossuth téri térrésszel. Ez a fekete szobor és környezetének a 
rendezését jelenti. Ezek építési engedélyköteles munkák, pl. a múzeum műemléképületének a 
tervezése és a térrésznek a terveztetése. A közbeszerzés hatálya alá tartozik az engedélyezési 
eljárás és a közbeszerzés megindításához szükséges döntéseket hozni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     399/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Turisztikai  attrakciók, 
szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó építési engedélyezési tervek 
megrendelése  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindításáról  szóló  előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások 
fejlesztése Hatvanban”  című pályázathoz kapcsolódó építési engedélyezési tervek 
megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, 
hirdetmény nélküli eljárásrendben rész ajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés becsült 
értéke nettó 23.090.000.- Ft.



A Pénzügyi forrás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási hitel terhére  rendelkezésre áll.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Turisztikai attrakciók, szolgáltatások 
fejlesztése Hatvanban”  című pályázathoz kapcsolódó építési engedélyezési tervek 
megrendelése”  tárgyú 23.090.000.- Ft. nettó becsült értékű, egyszerű, hirdetmény nélküli 
eljárásrendben lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011.(I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az 
ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester – elnök; 
2.) Fritsch Márta főépítész;
3.) Oláh-Acsay Anna, műszaki ügyintéző;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó.

Határidő: 2012. május 20. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     400/2012.     (V.     14.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Turisztikai  attrakciók, 
szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó építési engedélyezési tervek 
megrendelése  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindításáról  szóló  előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
Törvény 33. §-a szerinti 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 101/2012. (II.22.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A közbeszerzési tervet a 10. sorszámú beszerzéssel egészíti ki: 

10.

Turisztikai attrakciók, 
szolgáltatások fejlesztése 

Hatvanban” című pályázathoz 
kapcsolódó építési 

engedélyezési tervek 
megrendelése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

23.090.000.- Ft 2012. május 31.

A képviselő-testület elfogadja a határozat mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt 2012. évi közbeszerzési tervet.

Határidő: 2012. május 16. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés zászlótartók beszerzéséről

Papp István: Itt a Robert Bosch Kft.-vel kapcsolatos 15 db zászlótartóról van szó. Egy határozatunk 
van, hogy 120.600,- Ft összegben a legkedvezőbb ajánlattevő a Poliform Bt. és ő ki is helyezi ezt a 
15 db-ot.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     401/2012.     (V.     14.)     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 15 db kétágú zászlótartó beszerzésével a 
Poliform Bt.-t (székhely: 2243 Kóka, Pesti u. 48.) bízza meg bruttó 120.600,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a “Város- és községgazdálkodás”költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város területén információs táblák tervezéséről

Schósz Gabriella: Több cég részéről megkeresés érkezett, hogy egységes útjelző táblákat 
helyezzünk el az utak mellé. Ez elsősorban az Ipari Parkban lévő cégekre vonatkozik (Mader 
Logisztika Kft., Johnson Electric Kft., Robert  Bosch Elektronika Kft., LKH  Leoni Kft., Horváth 
Rudolf Kft.),  öt cégről van szó, akik ebben a projektben valószínűleg részt vesznek. Az lenne az 
első lépés, hogy megterveztetnénk a közös útjelző táblákat, ezért a tervezésre árajánlatokat kértünk 
be.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     402/2012.     (V.     14.)     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 Hatvan város területén információs táblák 
tervezésével az EGRI ÚTVONAL Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Faiskola u. 10. Mfsz. 8.) bízza meg 
bruttó 317.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a közutak, hidak költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. május 30.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők aktív részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


