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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2012. március 5-én 7 óra, 30 perckor a Polgármesteri 
Hivatal kis tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök   
Bagi Miklós  bizottsági tag 
Lestyán Balázs  bizottsági tag 
Marján János   bizottsági tag 
 

Mikó János bizottsági tag igazoltan maradt távol. 
 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Borbás Zsuzsanna   pályázati és településfejlesztési osztályvezető 
  
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
 
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy 
tagjának részvételével az ülés határozatképes. 
 

 
Papp István bizottsági elnök 
A meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, kérte a 
napirendi pontok elfogadását. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
158/2012. (III. 5.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2012. március 5-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

 
 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS:  
 
 

1. Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez 
szükséges döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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Határid ő: 2012. március 5. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
 
1. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tár gyú pályázat el őkészítéséhez 
szükséges döntésekr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Már több bizottsági ülésen is volt ezzel a pályázattal kapcsolatosan előterjesztés. „Közösségi 
közlekedés fejlesztése” témában szeretnénk pályázatot benyújtani, amit április 10-ig kell 
megtennünk. 
A január 26-i testületi ülésen a képviselő-testület kiválasztotta azt a céget, aki a 
Megvalósíthatósági tanulmányt készíti, ez az EuroRaptor Kft. volt. A testületi döntést követően, 
de a szerződéskötést megelőzően ez a cég visszalépett, úgy döntött, hogy mégsem vállalja a 
megbízást. Mivel április 10-ig be kell nyújtanunk ezt a pályázatot, az idő nagyon sürget. 
Gyorsan bekértünk három árajánlatot ismételten és a legkedvezőbb ajánlatot a GEKKO 
Consulting Kft. adta, bruttó 2 millió 921 ezer forintért. Ez egy kicsit kevesebb is, mint az 
EuroRaptor ajánlata. Célszerű lenne tehát velük szerződést kötni, illetve a 32/2012. (I. 26.) 
számú testületi határozatot a képviselő-testületnek hatályon kívül szükséges helyeznie. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ők meg tudják csinálni ennyi idő alatt? És másik miért nem tudta? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejleszt ési osztályvezet ő 
Igen. A GEKKO Consulting Kft. már dolgozott az önkormányzattal. 
Hogy miért nem csinálja a másik cég azt sajnos nem tudom, csak az információt kaptam, hogy 
nincs ez a cég. A szerződést még nem írták alá, tehát ilyen jellegű jogi problémák nincsenek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az első határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
159/2012. (III.  5.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéshez szükséges 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú 
pályázat előkészítéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséről szóló 
32/2012. (I. 26.) számú határozatát hatályon kívül helyezi 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
 A második határozati javaslatot tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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160/2012. (III.  5.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Közösségi közlekedés fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéshez szükséges 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-5.1.2.-11 kódszámú, Közösségi 
közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó Megvalósíthatósági 
tanulmányt a GEKKO Consulting Kft.-vel (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.), mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel készítteti el  bruttó  2.921.000,- Ft 
vállalkozói díjért. 
A vállalkozói díj összege Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében a „2012. évi Felhalmozási kiadások-Közlekedés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2012. március 9. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli, nyílt ülését 7 óra 37 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 

  PAPP ISTVÁN 
  pénzügyi, gazdasági és 
  városfejlesztési bizottsági elnök 
 
         BARNA ATTILÁNÉ 
      jegyzőkönyvvezető 


