
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. szeptember  12-én 13.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
kistermében tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Mikó János tag
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag (3. napirendi ponttól)

Igazoltan távol maradt: Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok (12. napirendi ponttól)
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
- dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető
- 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 jelen van), 
megnyitotta az ülést. Ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az új vasúti 
híd  építése,  valamint  a  3-as  és  21-es  sz.  főút  kereszteződésének  átépítése  tárgyú  pályázathoz 
kapcsolódó  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda 
tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó kiegészítő munka megrendelése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről szóló előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (3 
„igen” szavazattal) egyetértettek.

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  739/2012.  (IX.  12.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2012. szeptember 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról

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



2. Előterjesztés a térítési díj és a tandíj összege megállapításáról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető

3. Előterjesztés a 2012. évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére és 
pályázat benyújtására

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó

4. Előterjesztés adományozási megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 4-5. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 4-5. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

6. Előterjesztés az 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú ingatlanok kisajátításának 
előkészítéséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

7. Előterjesztés a "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázathoz kapcsolódó 
építési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés a Comenius Iskolai Együttműködések c. pályázat megvalósításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés az „Oktatási intézmények fejlesztése”  című pályázat benyújtásáról és egyéb 
kapcsolódó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

10. Előterjesztés az „Irodaszerek, nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 7-11. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 7-11. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető



12. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

13. Előterjesztés új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének 
átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

14. Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújításához 
kapcsolódó kiegészítő munka megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 13-14. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 13-14. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

Határidő: 2012. szeptember 12.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Papp István: A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
fogja működtetni a hulladékgazdálkodást. Ecséd és Lőrinci nem fog csatlakozni hozzánk, így a 
Felügyelő Bizottságba se delegálhatnak senkit, helyette Petőfibánya Község Önkormányzata fog 
egy felügyelő bizottsági tagot delegálni ebbe a társulásba, így módosítva lett a társulási szerződés 
is emiatt.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  740/2012.  (IX.  12.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 545/2012. (VIII. 30.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:

1. A határozat mellékletét képező, Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának (a továbbiakban: társulás 
megállapodás) bevezető részében az „Alapítók neve, székhelye” alcím alatt törlésre kerül 
Ecséd Község Önkormányzata és Lőrinci Város Önkormányzata.

2. A határozat mellékletét képező társulás megállapodás VIII/3. „Felügyelőbizottság” 
pontjában törlésre kerül Lőrinci Város Önkormányzata, és helyette Petőfibánya Község 
Önkormányzata kerül feltüntetésre.

A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
társulási megállapodás aláírására.



Határidő: 2012. szeptember 13.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a térítési díj és a tandíj összege megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról

dr. Paronai Richárd: A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2012. szeptember 1-jén lépett 
hatályba. Ennek a végrehajtási rendelete a köznevelési intézményben térítésmentesen, valamint 
térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokat szabályozza. Ezeket a szabályokat a 
2012/2013. nevelési évtől, tanévtől kell alkalmazni. Hatvan Város Önkormányzatának 16/1994. 
(IX. 1.) sz. rendelete tartalmazza a térítési díj és tandíj összege megállapításainak szabályait, melyet 
az új szabályozásnak megfelelően módosítani kellene, de mivel több ponton is megváltoztatja ez a 
jogszabály, ezért javaslunk egy új önkormányzati rendeletet alkotni. Ez a rendelet lényegében a 
mellékletét képezi az előterjesztésnek. Egyeztettünk az általános iskolákkal, a középiskolákkal, 
óvodákkal, megpróbáltunk minél  több  mindenkit  belevonni,  hogy mi  az,  ami  bele kell, hogy 
kerüljön a Kormányrendeletbe, illetve ki kell, hogy maradjon. Reményeink szerint ez sikerült.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  741/2012.  (IX.  12.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térítési díj és a tandíj összege 
megállapításáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztést és a 
mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

(Megérkezik Marján János, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 3 főről 4 főre emelkedik.)

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2012. évi költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésére és pályázat benyújtására

Papp István: Az 5. sz. Általános Iskolában, ha jól tudom, ez 1 főt érint, itt az államtól igényelhető 
végkielégítés összegéről van szó. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  742/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2012. évi költségvetési 
törvényben a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
költségvetési támogatás igénylésére és pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy benyújtja pályázatát a 
Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, 
valamint a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 2/2012. (III. 1.) BM rendeletben a 
helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás 
igénylésének III. ütemére.
Az önkormányzat az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
létszám- és álláshely- átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a 
felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről.



Így     a     pályázat     III.     ütemére  
− az 5. Sz. Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság u. 13.) 1 fő (2012.09.14-én 

keltezésű dokumentum, a felmentési idő kezdete: 2012.09.17.) tekintetében meghozza azt a 
munkáltatói döntést, amely alapján a pályázat benyújtható.

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a Hatvan Város Önkormányzata irányítása alatt álló 
költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
A képviselő-testület megállapítja a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult és 
intézményenként azonosítható álláshely-megszüntetéssel járó létszámadatokat.
Az önkormányzat 2012. január 1-jétől az 5. Sz Általános Iskolában 35,5 főben, (26 fő pedagógus és 
és 9,5 fő egyéb dolgozó), míg önkormányzati szinten összesen 741 főben határozta meg a létszámot 
(ez a létszámadat 30 fő közfoglalkoztatotti létszámot is tartalmaz).
A létszámcsökkentést követően az 5. Sz. Általános Iskolában 32,5 főben, (23 fő pedagógus és 9,5 fő 
egyéb dolgozó), míg önkormányzati szinten összesen 724 főben határozta meg a létszámot (ez a 
létszámadat 30 fő közfoglalkoztatotti létszámot és az egyházi fenntartásba kerülő Széchenyi István 
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola létszámadatát is tartalmazza).

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben az önkormányzat a támogatásról szóló 
döntést követő 5 éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja, hogy azt – 
helyi önkormányzati rendeleten kívüli –  jogszabályváltozásból adódó, és az adott helyi 
önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen 
álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatásról
a) a 2012. évben köteles haladéktalanul lemondani és erről az Igazgatóságon keresztül a 
minisztériumot tájékoztatni,
b) 2012. évet követően köteles haladéktalanul lemondani és a már folyósított támogatást 
visszafizetni.
A jogtalanul igénybe vett összeg után a helyi önkormányzat kamatot fizet a jogtalan igénybevétel 
napjától – a lemondás elmulasztásának napjától – a visszafizetés napjáig.

Határidő: 2012. szeptember 27. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

4./ napirendi pont 
Előterjesztés adományozási megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

Papp István: A  térfigyelő kamerarendszert, amit eddig mi üzemeltettünk, most átadjuk a 
rendőrségnek adományként, tehát ők fogják ezt teljesen működtetni. Ez jó, mert úgyis 
kapcsolatban voltunk velük valamilyen szinten és most teljesen átmegy hozzájuk. Az újak is, amik 
majd fel lesznek téve?
dr. Szikszai Márta: Igen. A rendőrség ügyeleti rendszere október 1-től véglegesen, szeptember 17-
től, tehát jövő hét hétfőtől pedig kísérleti jelleggel megváltozik. Ez azt fogja jelenteni, hogy nem 
lesz ügyeletes a hatvani kapitányságon, hanem minden hívás a megyei főkapitányságra fog 
befutni és majd onnan intézkednek a kiszállásokról. Feltettem a kérdést kapitány úrnak, hogy lesz-
e ott olyan ember, aki a közterület-felügyelői jelzés alapján erre a kamerára rá tud nézni. A válasza 
azt volt, hogy igen, tehát ott bent lesz ember, csak most már váltótiszt  lesz a neve.
Papp István: Régen  mindig Egert kapcsolták, de aki ismerte a számot, az közvetlenül hívta a 
Hatvani kapitányságot.



A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  743/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az adományozási megállapodás 
utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséhez tartozó új 
technikai eszközök a Hatvani Rendőrkapitányság részére adományként tartós használatba adásba 
kerültek, melyről a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (3300 Eger, Eszterházy tér 2., adószám: 
15720725-2-51, képviselő: dr. Széchy Zsolt r.alezredes megbízott főkapitány) és Hatvan Város 
Önkormányzata között a határozat mellékletét képező megállapodás készült, melyet Hatvan város 
polgármestere aláírt.

Határidő: 2012. szeptember 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5./ napirendi pont
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 

Papp István: Plusz pénzt kér az FC Hatvan, így összesen 19 MFt-ra módosul a támogatási összeg. 
Mikó János: Ez hol van benne? Nincs beleírva, hogy mire kell ez a 19 MFt, csak az, hogy kéréssel 
fordul, hogy megkapják. Decemberben is kaptak már pénzt, most megint.
Marján János: Nem ennyit kértek, többet. Végre egyenesben van a csapat, csak sokkal többe kerül 
az NB III, mint gondoltuk, sőt arra számítottunk, hogy a cégek picit nagyobb szponzorálással bele 
fognak  menni,  de  nem  így  történt.  Ezzel  a  pénzzel  se  lesznek  kimentve  a  csávából  ebben  a 
szezonban, de legalább egy olyan lehetőséget ad, hogy átgondoljuk még év végéig ezt a történetet, 
mert hogyha komolyan gondoljuk az NB III-at és az NB II-őt, akkor lényegesen sokkal több pénzre 
van szükség. Ez a 19 MFt az egész évre szól, csak abból 2.650 eFt áthúzódó volt. Úgy gondolom, 
ahhoz,  hogy  ott  minden rendben legyen,  pénzt  kell  pumpálni.  Én jobban örülnék neki,  ha a 
nagyobb cégeink ebben látványosabban részt vennének, de sajnos nem volt sikeres ez a tranzakció. 
Azt is tudjuk, hogy miért ez a Tao-támogatás; amit a kormányunk eldöntött, az egy picit fordítva 
sült el, mert a multi cégek esetében ez nem egy pozitív dolog, csak a magyar vállalkozásoknak volt 
jó és jelenleg is azoknak jó. Tehát azok adhatnának pénzt, csak az a baj, hogy azoknak meg egyre 
kisebb az a nyereség össztömegük, amiből pénzt tudnának adni. Míg tavaly sikerült közel 40 MFt-
ot összeszednünk, meg az idei év elején, az elmúlt időben csak 1 MFt-ot sikerült. Tudni kell, hogy 
szeptember  20-ig  van  feltöltési  kötelezettségük  ezeknek  a  cégeknek,  mármint  befizetési 
kötelezettségük, most pénteken dől el, hogy kinek mennyi pénze van és abból mennyit tud átadni, 
mert hogyha abból sikerül átadni pénzeket, akkor talán ezzel a 8 MFt-tal ki tudjuk ezt az évet 
húzni. A jövő év pedig döntően a Bosch-tól függ. Ha a kormány változtatna ezen a politikán, akkor 
az jó lenne, csak az a baj, hogy az plusz 60 milliárd Ft-os kiesést jelentene az államnak. Eddig 30 
milliárd Ft-ról lemondott, meg még plusz 60, az már 90 milliárd Ft.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  744/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesületnek 
nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata és a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert - 



Sporttelep) között létrejött együttműködési megállapodásban szereplő 11.000.000,- Ft, azaz 
Tizenegymillió forint támogatási összeg 2012. szeptember 12. napjával 19.000.000,- Ft, azaz 
Tizenkilencmillió forint támogatási összegre módosuljon.

A 8.000.000,- Ft többlettámogatás a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben a működési hiány terhére biztosított.
A többlettámogatás átadása szeptember, október, november, december hónapokra egyenlő 
részletekben történik.

Határidő: 2012. szeptember 12.
                Minden hónap 15. napja (támogatás részleteiben történő utalására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  745/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesületnek 
nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Népkert - Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös 
megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodást 
módosító okirat aláírására.

Határidő: 2012. szeptember 12. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés az 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú ingatlanok kisajátításának 
előkészítéséről

Schósz Gabriella: A Mártírok út 8. sz. alatti társasházban az önkormányzatnak van egy darab 
lakása és van két magántulajdonban lévő lakás. Mint tudjuk, a Szivárvány Szociális Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Szolgálat az Okmányirodával egy épületben található jelen pillanatban. Célszerű 
lenne a Mártírok út 8. szám alatti ingatlanba a Szolgálatot áthelyezni a könnyebb kapcsolattartás 
érdekében, ezért a Helyi Építési Szabályzatban a kisajátítással érintett területek közé fel kellene 
sorolni a Mártírok út 8. sz. alatti ingatlant.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  746/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 5219/A/1 és az 5219/A/2 
helyrajzi számú ingatlanok kisajátításának előkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5219 helyrajzi számú, természetben a Mártí-
rok útja 8. szám alatt található 3 lakásos társasházat alkotó magántulajdonú 5219/A/1 és az 
5219/A/2 hrsz.-ú lakóingatlanoknak a Hatvan város helyi építési szabályzatáról és szabályozási 
tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében a kisajátítással 
érintett ingatlanok közé sorolását elő kívánja készíteni szociális feladatok ellátásának fejlesztése 
céljából.



Határidő: 2012. október 31. (Helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

7./ napirendi pont
Előterjesztés a "Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme”  című pályázathoz kapcsolódó 
építési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről

Papp István: Most már a közbeszerzési eljárás elindult, megvan a nyertes is, akit a bíráló bizottság 
véleményezett és elkezdődik a munka. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  747/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 442/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján indult "Liszt Ferenc utca és 
környéke árvízvédelme”  című pályázathoz kapcsolódó építési munkák megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a DTRT Kft.-DYNAMIC ÚT Kft. (3300 Eger, Knézich Károly u. 30.; 3300 Eger, 
Kistályai u. 18.) közös ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a közös ajánlattevő érvényes 
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 69.484.918,- Ft + ÁFA ajánlati 
ár összeget.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 442/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján indult, "Liszt Ferenc utca és 
környéke árvízvédelme”  című pályázathoz kapcsolódó építési munkák megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében a második helyezett 
ajánlattevőnek a „KÖRÖS-AQUA”  Kft. (5561 Békésszentandrás, Szentesi út 4.) ajánlattevőt 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a 
tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó ajánlatot, azaz 79.632.288,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2012. szeptember 11. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a Comenius Iskolai Együttműködések c. pályázat megvalósításáról

Papp István: Itt arról van szó, hogy az újhatvani Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai 
Szakközépiskola akar pályázni és ezt mi támogatjuk.
dr. Borbás Zsuzsanna: Ez már  egy nyertes pályázat. Tekintettel arra, hogy a Római Katolikus 
Egyház  a fenntartója, az  intézmény  kéri, hogy a korábbi fenntartó nyilatkozzon arról, hogy 
hozzájárul a pályázat folytatásához.



A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  748/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Comenius Iskolai 
Együttműködések c. pályázat megvalósításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi István 
Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 6.) a Comenius Iskolai Együttműködések című pályázat (támogatási szerződés 
száma: 11/0029-C/1368.) megvalósítását  folytassa. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a pályázat továbbfolytatásához szükséges nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2012. szeptember 30. (nyilatkozat megtételére)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Oktatási intézmények fejlesztése”  című pályázat benyújtásáról és egyéb 
kapcsolódó döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna: Ebből a pályázatból a Kodály Zoltán Általános Iskola épületét szeretnénk 
teljes egészében felújítani. A pályázat előkészítése során ki kellene választani a megvalósíthatósági 
tanulmányt elkészítő céget. Erre bekértünk három árajánlatot, a legkedvezőbb ajánlatot az Első 
Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. nyújtotta be bruttó 1.499.870,- Ft 
összeggel. Továbbá  arról is  kellene döntést hozni, hogy a felhívásra pályázatot kívánunk 
benyújtani, 100%-os támogatottságú pályázatot, illetve pályázati munkacsoport kiválasztani.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  749/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Oktatási intézmények 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról és egyéb kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Kodály Zoltán Általános Iskola (3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) fenntartója pályázatot kíván benyújtani az ÉMOP-4.3.1/A-12 
kódszámú, „Oktatási intézmények fejlesztése” című felhívásra. Az igényelhető támogatási összeg 
legalább 50.000.000,- Ft, de legfeljebb 520.000.000,- Ft. A pályázat önerőt nem igényel, a támogatás 
mértéke 100%. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok aláírására.  

Határidő: 2012. november 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  750/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Oktatási intézmények 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról és egyéb kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú, „Oktatási 
intézmények fejlesztése”  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.) Jagodics István igazgató;
3. Dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető;
4. Oláh-Acsay Anna műszaki ügyintéző

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  751/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Oktatási intézmények 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról és egyéb kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú, „Oktatási 
intézmények fejlesztése”  című  pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányt az Első 
Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel (székhely: 1055 Budapest, Balassi 
Bálint út 9-11. IV. em. 3.) készítteti el bruttó 1.499.870,- Ft vállalkozási díjért. A vállalkozási díjra a 
pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési hitel terhére biztosított. 
A vállalkozási díj a pályázat támogatási összegéből finanszírozott.

Határidő: 2012. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Irodaszerek,  nyomtatványok  és  egyéb  papíráru  beszerzése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

dr. Borbás Zsuzsanna: Az eljárás során három ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, ezek közül Lőrincz 
Ferencné  egyéni  vállalkozó  ajánlatával  problémák  vannak.  Az  ajánlati  felhívásban  szerepel 
műszaki-szakmai alkalmassági feltételként, hogy ha az ajánlattevő által ajánlott bármilyen termék 
bármely  műszaki  paraméterében  nem  felel  meg  az  ajánlattevő  által  a  műszaki  leírásban 
meghatározott  műszaki  paraméternek,  akkor  alkalmatlan  műszaki-szakmai  szempontból  az 
ajánlattevő  és érvénytelenné kell  nyilvánítani az ajánlatát.  Az előterjesztésben felsoroljuk, hogy 
számos pontban nem felelnek meg ennek a feltételnek a Lőrincz Ferencné által ajánlott termékek, 
ezt ő el is ismerte, ezért kérem a bizottságot, hogy ahhoz, hogy minél gyorsabban befejezzük az 
eljárást és a tárgyalási fordulót meg tudjuk tartani, nyilvánítsa érvénytelenné Lőrincz Ferencné 
ajánlatát.  

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  752/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 445/2012. (VI. 28.) számú határozata alapján indult, „Irodaszerek, 
nyomtatványok és egyéb papíráru beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében Lőrincz Ferencné egyéni vállalkozó (3000 Hatvan, Batthyány 
utca 41/a.) ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés d) pontja 
alapján érvénytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az nem felel meg valamennyi, a 



szerződés teljesítéséhez előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek.

Határidő: 2012. szeptember 14. (az ajánlat érvénytelenségéről szóló ajánlatkérői döntés
                  megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés „Egészségügyi  alapellátás,  egészségházak  és  járóbeteg-szakellátás  fejlesztése” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésről

Papp István:  A Bajcsy-Zs. úton, ahol az orvosi rendelő van, egy parkolót szeretnénk kialakítani, 
hogy a  Bosch Óvodának legyen  parkolója,  illetve  ott  lenne  az  egészségügyi  központ  is,  ezzel 
kapcsolatos ez az előterjesztés.
dr. Borbás Zsuzsanna:  A pályázatírásra választottunk ki egy céget, illetve arról kellene dönteni, 
hogy indulunk a pályázaton és a pályázati munkacsoport megalakulásáról.
Papp István: Ezt 63.500,- Ft-ért akarja megcsinálni. Honnan lenne a bejárás? 
Schósz Gabriella: A Bezerédi utcában egyirányú forgalmat lehetne kialakítani.
Papp István: De van ott egy csomó hely hátul.
Schósz Gabriella:  Már a tervezésre ki lett a Motívum Építész Iroda választva, ha elhelyezzük az 
épületet és összekötjük a kettőt, akkor egyirányú forgalmat célszerű  kialakítani, mert nincs elég 
hely. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  753/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az ÉMOP-4.1.1/A-
12 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése”című 
felhívásra. Az igényelhető támogatási összeg legalább 10.000.000,- Ft, de legfeljebb 60.000.000,- Ft. 
A pályázat önerőt nem igényel, a támogatás mértéke 100%. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.  

Határidő: 2012. október 31. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  754/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Egészségügyi 
alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése”  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.) Lestyán Balázs képviselő,
2.) dr. Bőze Barna oktató háziorvos,



3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző,
4.) Oláh-Acsay Anna műszaki ügyintéző. 

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  755/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás, 
egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Egészségügyi 
alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése”  című pályázathoz szükséges 
pályázati dokumentációt az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel 
(székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint út 9-11. IV. em. 3.) készítteti el bruttó 63.500,- Ft 
vállalkozási díjért.
A vállalkozási díj Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  756/2012.  (IX.  12.)  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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.971.383,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor K. u. I/3. sz. alatti 
lakás felújításával. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a 2012. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2012. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2011. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. október 15. (a felújítási munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről



dr. Borbás Zsuzsanna: Az előző képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy 
100 MFt  erejéig  megelőlegezi  a  KÖZOP út-híd  feladatterv keretében benyújtandó pályázatunk 
kapcsán az előkészítés költségeit. Mi ebből a pályázatból új vasúti hidat tudnánk építeni és a 3-as – 
21-es  főút  kereszteződésének  a  körforgalmát  is  ki  lehetne  alakítani.  Ez  kb.  6  milliárd  Ft 
nagyságrendű  beruházás.  Elindult  az  előkészítés,  ehhez  most  több  döntést  kellene  hozni.  A 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a tervező kiválasztása a legszükségesebb. A becsült 
értékekre  tekintettel  mindkettő  esetén  közbeszerzési  eljárást  kell  indítani.  Mivel  a 
megvalósíthatósági  tanulmány  nettó  becsült  értéke  24.900.000,-  Ft,  elég  egy  meghívásos, 
hirdetmény  közzététele  nélküli,  tárgyalásos  eljárást  indítani.  A tervezés,  illetve  ezzel  együtt  a 
műszaki állapotfelmérés egy eljáráson belül zajlana, ez az engedélyes tervek megrendelése, ennek 
becsült értéke nettó 68 MFt, tehát egy közösségi eljárásrendben indítandó közbeszerzési eljárásról 
kellene dönteni, illetve a forgalomszámlálást is el kell végezni. Erre három árajánlatot kértünk be, 
mert közbeszerzési  értékhatár alatt vagyunk. A Prourbe Kft.  ajánlata volt  a legkedvezőbb,  ami 
10.096.500,- Ft bruttóban, illetve lenne még egy feladatunk, a közbeszerzési tanácsadó kiválasztása, 
mert itt már speciális szakértelemmel rendelkező  cégre van szükségünk, de az idő  rövidségére 
való tekintettel a szükséges árajánlatokat a mai napon már nem tudtuk beszerezni, ezért a jövő hét 
első  felében megint  össze  kellene hívni  egy rendkívüli  bizottsági  ülést,  mert  szeretnénk,  ha  a 
képviselő-testület nettó 8 MFt keret erejéig ezt a döntési  jogot átruházná a bizottságra, hogy a 
közbeszerzési tanácsadó céget kiválassza és el tudjuk kezdeni a munkát, mert a szeptember végi 
testületi  ülésre  már  késésben  lennénk.  Az  előkészítésre  a  képviselő-testület  már  100  MFt-ot 
elkülönített, de további forrást kell biztosítani, mégpedig 38.239.500,- Ft-ot.
Marján János: Polgármester úrral beszélgettünk erről egy párszor, a városnak elemi érdeke, hogy 
ezt  megcsinálja  szerintem  az  elkövetkezendő  5-6  évben.  Muszáj  lesz,  ennyit  áldozni  kell  rá 
mindenféleképpen. Az, hogy működési hiány terhére vagy folyószámla hitel keret terhére megy, 
ez  most  ebből  a  szempontból  lényegtelen.  Itt  az  a  lényeg,  hogy nyerjünk,  erre  kellene valami 
garancia.
Lestyán Balázs: Vannak olyan általános információk, hogy rengeteg pályázati pénz van bent. A 
jelenlegi vezetés arra törekszik, hogy minél több pályázati pénz kerüljön ki. Az a baj, hogy lassan 
mennek ezek a folyamatok. Két ütemben fogják ezeket kinyomni és ha ezek a pályázati pénzek 
nem kerülnek felhasználásra, akkor visszakerülnek az unióhoz és az baj.
Marján  János: Utána  dönthet  úgy  az  unió,  hogy  ezt  később  kiadja  nekünk.  Én  ezt 
mindenféleképpen támogatom.
Papp István: 6 milliárd Ft körülbelül, amit kapnánk. Nem kevés pénzről van szó, de megújulna 
végre,  mert  már  rettenetes  állapotban  van.  Biztos,  hogy  ez  fog  menni  szerintem,  mert  már 
kilátszanak a vasak, egyszer csak annyi lesz annak a hídnak. Tehát ha beindul a vasútfejlesztés és 
160-al  fognak  menni  a  vonatok,  még ha lelassítanak 100-ra,  az  átfutó  vonat  akkor  is  be  tudja 
rezegtetni  rendesen a dolgokat.  Volt  már egy elő  terepszemle is,  úgy gondolom, hogy ez már 
nemcsak egy lufi, mint amilyen a mélygarázs volt. 

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  757/2012.  (IX.  12.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az új  vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP út-híd feladatterv keretében 
benyújtandó, új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének  átépítése 
tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges forgalomszámlálást a Prourbe Kft.-vel (székhely: 1034 
Budapest, Szomolnok utca. 14.) készítteti el  bruttó 10.096.500,- Ft vállalkozási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás az 573/2012. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 
rendelkezésre áll.



Határidő: 2012. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján   

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     758/2012.     (IX.     12.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az új  vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-
es sz. főút kereszteződésének  átépítése tárgyú pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági 
Tanulmány elkészítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít egyszerű, hirdetmény nélküli 
eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 24.900.000,- Ft, azaz bruttó 31.623.000,- Ft.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-
es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz szükséges Megvalósíthatósági 
Tanulmány elkészítése”  elnevezésű, 24.900.000,- 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, 
2.) Schósz Gabriella műszaki irodavezető,
3.) Laskainé Pozsonyi Éva útügyi ügyintéző,
4.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető,
5.) az eljárás lebonyolítására kiválasztandó közbeszerzési tanácsadó cég delegált képviselője.
A szükséges pénzügyi forrás az 573/2012. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. szeptember 30. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     759/2012.     (IX.     12.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az új  vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-
es sz. főút kereszteződésének átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, továbbá 
műszaki állapot felmérés megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít közösségi 
eljárásrendben. A beszerzés nettó becsült értéke 68.000.000,- Ft, azaz bruttó 86.360.000,- Ft.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-
es sz. főút kereszteződésének átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, továbbá 
műszaki állapot felmérés megrendelése” elnevezésű, 68.000.000,- Ft nettó becsült értékű, közösségi 
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,
2.) Schósz Gabriella műszaki irodavezető,
3.) Laskainé Pozsonyi Éva útügyi ügyintéző,
4.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető,
5.) az eljárás lebonyolítására kiválasztandó közbeszerzési tanácsadó cég delegált képviselője.

Határidő: 2012. szeptember 30. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     760/2012.     (IX.     12.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az új  vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es 
sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz szükséges közbeszerzési tanácsadás 
elvégzésére nettó 8.000.000,- Ft keretösszeget különít el. A képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. 
melléklete szerinti eljárásban a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság dönt az „új vasúti 
híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz 
szükséges Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése” és az „új vasúti híd építése, valamint a 3-as 
és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítéséhez szükséges engedélyes tervek elkészítése, továbbá 
műszaki állapot felmérés megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolításához 
szükséges közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról.
A szükséges pénzügyi forrás az 573/2012. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2012. szeptember 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     761/2012.     (IX.     12.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az új  vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-
es sz. főút kereszteződésének átépítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges költségeket 
további 38.239.500,- Ft-tal megelőlegezi.
A költségek fedezete Európai Uniós támogatás, melyet Hatvan Város Önkormányzata folyószámla 
hitel igénybe vételével megelőlegez.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



14./ napirendi pont 
Előterjesztés „A hatvani Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújításához 
kapcsolódó kiegészítő munka megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

dr.  Borbás  Zsuzsanna: Az  augusztus  végi  testületi  ülésen  indult  közbeszerzési  eljárás,  mivel 
pótmunka igény merült fel az uszodatető felújítása során. Rendkívüli sürgősség alapján indítottuk, 
már most le is szeretnénk zárni. A mai napon megtörtént az ajánlatbontás, a kivitelező céget kértük 
fel  ajánlattételre.  Az ajánlatbontást követően volt a  tárgyalás, ahol az ajánlattevő  fenntartotta a 
korábbi ajánlatát, azaz 1.594.300,- nettó összegért kívánja ezt a pótmunkát elvégezni. 
Papp István: Mikor lesz kész?
Schósz Gabriella: Jövő héten szerdán lesz a műszaki átadás. 
Lestyán Balázs: Ez a pótmunka mire vonatkozik?
Schósz Gabriella: Az északi falnál, ami van polikarbonát fal, annak a tartószerkezete faszerkezetű 
és a vízszintes-függőleges kapcsolata nem volt rendesen kialakítva a faszerkezeteknek, ezeket meg 
kellett erősíteni, illetve van egy korhadt fagerenda is, amit ki kell majd cserélni.
Marján János: Az uszoda mikor indul?
Schósz Gabriella: 24-én, de még csinálnak egy tisztasági festést.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     762/2012.     (IX.     12.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 564/2012. (VIII. 30.) számú határozata alapján indult „A hatvani 
Markovits Kálmán Városi Uszoda tetőszerkezetének felújításához kapcsolódó kiegészítő munka 
megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az Agria Face Kereskedelmi, Hirdető és Látványtervező Kft. 
(3353 Aldebrő, Iskola út 2/1.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes 
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a 
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz 1.594.300,- Ft + ÁFA ajánlati ár 
összeget.

Határidő: 2012. szeptember 12. (szerződéskötésre)
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  13.30  órakor  befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


