
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 13-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal ovális termében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Philipp Frigyes főépítész
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4  fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   512  /2013.     (VI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. június 13-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)



2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás költségvetési szerv alapító 
okiratának módosításáról, és a költségvetési szerv vezetőjének megválasztásáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

3. Előterjesztés a Hungarikum törvényből eredő települési értéktár létrehozásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés Hatvan város településrendezési terve módosításához kapcsolódó tervezői 
ajánlatok elbírálásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: Philipp Frigyes főépítész   

5. Előterjesztés a Kocsis Albert Zeneiskola –  Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
működtetéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola 
működtetéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 5-6. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 5-6. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző, jegyzői 
irodavezető

7. Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub polgármesteri keretből történő 
támogatásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga polgármesteri keretből történő támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 7-8. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 7-8. napirendi pontig: Simon Tamás, sport-, ifjúsági és civil 
kapcsolatok referense

9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt rendezvényeinek 
időpontjairól szóló 166/2013. (III.8.) sz. pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági 
határozatának módosításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Papp István a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
elnöke
Előadó: Simon Tamás, sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense

10. Előterjesztés egyes követelések megvásárlásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



Előterjesztő 10-11. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 10-11. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
irodavezető

12. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért”  cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

13. Előterjesztés ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 12-13. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 12-13. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

14. Előterjesztés a City_SEC projekt keretében készített „Hatvan Település Fenntartható 
Energia Akcióterve” dokumentum elfogadásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

15. Előterjesztés "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges  Program)”  című pályázathoz kapcsolódó szakmai 
napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

16. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó IKT eszközök 
és szoftver beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

17. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz kapcsolódó informatikai 
szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

18. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó segédanyagok 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

19. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz kapcsolódó képzések 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

20. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése”  tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 14-20. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 14-20. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető



21. Előterjesztés benzinmotoros szivattyú és szívócső beszerzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

22. Előterjesztés a Kossuth tér középső térrész tervezési munkájával kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 21-22. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

 
Határidő: 2013. június 13.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   513  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás tagja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. 
§-okban foglalt rendelkezésekre, valamint a pályázati eljárásban részt vevő közreműködő szervezet 
által adott gazdasági tartalmat érintő ajánlásokra tekintettel elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára 
nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
társulási megállapodás aláírására, valamint arra, hogy Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi 
ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2013. június 30. (a társulási megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás költségvetési szerv alapító 
okiratának módosításáról, és a költségvetési szerv vezetőjének megválasztásáról

Marján János: Ez kötelező?
dr. Szikszai Márta: Igen, az új önkormányzati törvény értelmében a társulás önálló jogi személy. 
Tehát egyféle társulás van, a korábbi hat alaptípus helyett. Önálló költségvetési szervként működik 
a  társulás,  munkaszervezetet  nem  kell  mögé  állítani,  önállót,  hanem  azt  a  székhely  szerinti 
önkormányzati hivatal is elláthatja, tehát meg kell választani.
Marján János: Ez lehet cég is, vagy csak költségvetési?
dr. Szikszai Márta: Csak költségvetési. 
Marján János: Csak az lehet?
dr. Szikszai Márta: Igen.



Marján János: Semmi más nem lehet? 
dr. Szikszai Márta: Társulás, önkormányzati törvény szerint létrehozott jogi személyiségű önálló 
költségvetési szerv. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   514  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról, és a költségvetési szerv 
vezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás tagja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt rendelkezésekre tekintettel elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, azt magára nézve 
teljes egészében kötelezőnek ismeri el, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Alapító 
Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására, valamint arra, hogy 
Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város 
Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati 
jogát gyakorolja.

Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   515  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról, és a költségvetési szerv 
vezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás tagja felhatalmazza Szabó Zsolt polgármestert arra, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a 
társulási tanácsi ülésen Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás költségvetési szerv 
vezetőjének Rékasi Évát (3000 Hatvan, Vasvári Pál u. 18. szám alatti lakos) javasolja, és nevezett 
megválasztása mellett szavazzon.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hungarikum törvényből eredő települési értéktár létrehozásáról

Philipp Frigyes: A parlament elfogadta a törvényt, ennek folyamán a kormány elkészítette a 
végrehajtási rendeletet. Minden településnek van lehetősége arra, hogy ezt helyi szinten létrehozza. 
Két lehetőség van: vagy maga alakít egy bizottságot erre, vagy pedig kiszervezi ezt az ügyet. A 
szakmai javaslat az, hogy szervezzük ki a hatvani múzeumba azzal, hogy a város rajta tartja a 
szemét az ügyön. Hivatalon belül jegyző asszony a felelős személyt kijelölte, aki ezzel  foglalkozni 
fog a jövőben. Erről majd nyilván kialakul a gyakorlat, de talán évente egy beszámolót év vége felé 
érdemes csinálni, hogy mik kerültek be ezekbe, de ennek majd a rendje kialakul. Ez a következő 
évtől indul.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   516  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hungarikum törvényből eredő 
települési értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a magyar nemzeti 
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény biztosította lehetőség 
alapján a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított határidőn belül élni kíván a települési 
értéktár létrehozásának lehetőségével és felkéri a polgármestert, hogy a Hatvan Városi 
Értéktár létrehozása tárgyában hozott döntéséről tájékoztassa a Hungarikum Bizottság 
elnökét.
Határid ő: június 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a 
Hatvan városi értékek azonosításával, a Hatvan Városi Értéktár létrehozatalával és annak 
gondozásával, valamint adatainak a Heves Megyei Értéktárba történő megküldésével 
megbízza a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény intézményt.  A képviselő-
testület felkéri a polgármestert, hogy a Hatvani Városi Értéktár létrehozásával kapcsolatos 
feladat ellátásával történő megbízásról tájékoztassa a Hungarikum Bizottság elnökét.
Határid ő: a megállapodás megkötésére 2013. július 1., tájékoztatására a megállapodást 
követő 30 napon belül
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Városi Értéktárral kapcsolatos 
feladat ellátásával megbízott Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény részére a 
feladat finanszírozására a következő évi költségvetéstől külön soron 150.000.- forint 
fedezetet biztosít. 
Határid ő: 2014. február 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan  város  településrendezési  terve  módosításához  kapcsolódó  tervezői 
ajánlatok elbírálásáról

Papp István: Három darab ajánlat érkezett, a VÁTI Városépítési Kft. adta a legkedvezőbb 
ajánlatot.
Marján János: Ez a konzervgyári terület? 
Philipp Frigyes: Igen. 
Marján János: És már elkészült minden ezzel kapcsolatosan? El van fogadva a földhivatalnál a 
különválasztás? 
Philipp Frigyes: Arról szólna a jogszabályunk, a helykiválasztás, egy folyamat indítása, hogy a 
területre készítsük el a rendezési tervet, mert a városfejlesztés eddigi elhatározásaiban a célok elég 
jól körvonalazódtak, viszont a ma hatályos rendezési terv ezt nem kellően fedi le és ahhoz, hogy 
lépni  tudjunk,  a  város  szeretné  egyfajta  blokkolással  ellátni  a  területet,  ezt  úgy  hívják,  hogy 
változtatási tilalom, ez megy majd a júniusi rendes testületi ülésre.
Marján János: Ami volt már korábban rajta.
Philipp Frigyes: Igen, csak a jogszabály azóta változott. Ahhoz, hogy ez a rendelet elfogadható 
legyen a testület számára, ez  hatályosan egy élő rendezési tervi szerződésre kerülhet, ezt célozza 



most ez, hogy kiválasszuk a tervezőt, szerződést kötünk és ezt követően mehet a júniusira a 
rendelet.
Marján János: Ugyanúgy felosztjuk azokat a területeket különböző célokra? 
Philipp Frigyes: Igen, vannak elképzelések a terület jövőbeni hasznosítása tárgyában, sportolás, 
sportcsarnok építésétől kezdve egyetemi kihelyezés külső szakra, ezeket próbáljuk összerakni  majd 
annak keretében. Viszont, hogy addig ne lehessen ott telkeket alakítani így-úgy-amúgy, ezt célozza 
majd ez a változtatási tilalom. 
Marján János: Úgy látom, önálló telkek vannak már ott. 
Philipp Frigyes: Vannak telkek igen, de se telekalakítás, se semmi nem lesz végrehajtható, hogyha 
a testület elfogadja június 23-án a változtatási tilalmat. Maximum három évre blokkolja így a város 
a területet, nyilván ezt feloldhatja egy év múlva, vagy fél év múlva is.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   517  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 
településrendezési terve módosításához kapcsolódó tervezői ajánlatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 220/2008. (V.29.) sz. határozatával elfogadott 
településfejlesztési koncepció alapján készült 567/2009. (X.15.) sz. határozatával elfogadott 
Integrált Településfejlesztési Stratégiában elfogadott célok megvalósítása érdekében a Közép-
Hatvani gyárterület egészének (5329/2, 5330/1, 5330/2, 5331/1, 5331/3, 5331/5, 5331/6, 5331/7, 
5331/12, 5331/13, 5331/14, 5331/15, 5331/16, 5331/17, 5331/18, 5331/19, 5331/20, 5332, 5333, 
valamint 5334/3, 5334/4 hrsz.-ú ingatlanok) területére a településrendezési eszközök módosításával 
a VÁTI Városépítési Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 29. 4. emelet) bízza meg bruttó 
952.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi 
forrás az általános tartalékkeret terhére biztosított.

Határidő: 2013. június 19. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Kocsis  Albert  Zeneiskola  –  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény 
működtetéséről

Papp István: Rendeződött már itt a villanyszámla, amit a MIK nem fizetett ki?  
Bánkutiné Katona Mária: Nem tudok róla.
Papp István: Tehát az a lényeg, hogy több helyen fog működni a zeneiskola. Lesz új-Hatvanban, a 
4-es iskolában és akkor nem kell bejönni, és a Bajzába is lesz, erről már volt szó.
Marján János: Az alapintézmény az megmarad? 
Papp István: Megmarad, de meg van repedve a pince fölött, úgyhogy azzal majd foglalkoznunk 
kell hosszú távon.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   518  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kocsis Albert Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Kocsis Albert Zeneiskola – Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 36.) átszervezését  jelentő 
telephelybővítés keretében a Szent István Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-



Zsilinszky út 8.) és a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában (3000 Hatvan, Balassi B. út 
17.) szükséges, a művészeti oktatást elősegítő kötelező (minimális) eszközöket és felszereléseket. 
Az ezt szolgáló beruházások költségvetéséről a képviselő-testület mindegyik telephelyi iskola 
esetén külön-külön határozattal dönt. 

Határidő: 2013. július 31. (a költségvetés beterjesztésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről  

Bánkutiné Katona Mária: A képviselő-testület már döntött arról, hogy a zeneiskolát május 1-jétől 
működteti, a Lesznait pedig nem veszi át, abból kifolyólag is, hogy nem láttuk annak a fedezetét, 
hogy az önkormányzat miből tudja ezt finanszírozni. Tegnap megjelent egy BM rendelet, amelyben 
az önkormányzatoknak a kérését orvosolni próbálták, tehát azon MIK-es intézmények, akik eddig 
állami  finanszírozásban  voltak  és  az  önkormányzathoz  átkerülnek,  a  működési  finanszírozását 
lefedezi. Ennek a felmérése ma és holnap lesz. Felvettük a MIK-kel a kapcsolatot, a jövő hét elején 
kell feltölteni a rendszerbe. Itt utalnék arra is, hogy a zeneiskolával kapcsolatban ma meg holnap 
fogjuk körbejárni, hogy náluk mi van, mit fizettek, mit nem fizettek, és egyeztetés folyik afelől, 
hogy majd ebben a rendszerben mit tudunk megoldani. Itt célszerű egyöntetűen kezelni a hatvani 
önkormányzati tulajdonú intézményeket és így, mivel lefedezzük a működési kiadását a Lesznainak, 
a mi tulajdonunkban levő épületrészre átvállaljuk a működési kiadásokat. 
Papp István: Nem olyan jelentős összeg volt különben, olyan 60 eFt.
Bánkutiné Katona Mária: Ők úgy tudom fizettek, de kérdés, hogy most mennyi van még, ami 
még nincs kifizetve. 
Papp István: Őket a törvény nem kötelezi? A törvény nem mindenkire vonatkozik egyformán? 
Nem sok híja volt, hogy kikapcsolják a villanyt.
Bánkutiné Katona Mária: Januártól  érdekes helyzet  volt  ennél  a két  intézménynél,  mert  nem 
akarta  vállalni  a  KIK.  Reméljük,  hogy  így  megoldódik  a  két  intézménynek  a  működési 
finanszírozása.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   519  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Lesznai Anna Egységes 
Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesznai Anna Egységes Módszertani 
Intézmény és Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) működtetését 2013. június 1. 
napjától át kívánja venni  a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének 
igazgatójával történő tárgyalások lefolytatására abból a célból, hogy a Lesznai Anna Egységes 
Módszertani Intézmény és Szakiskola Hatvan város vagyonműködtetésébe átkerüljön.
A képviselő-testület  felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az intézmény feladatellátását 
szolgáló önkormányzati ingó és ingatlan vagyonra vonatkozó, a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonhasználati szerződés aláírására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést – annak aláírását követően – a soron 
következő testületi ülésre terjessze be a képviselő-testület elé utólagos jóváhagyás céljából.

Határidő: azonnal (a tárgyalások megkezdésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   520  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Lesznai Anna Egységes 
Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2013. június 01. napjától 109 
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 51 közalkalmazotti 
álláshellyel, 2 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 6 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 
összesen 168 álláshellyel hagyja jóvá.

Határidő: azonnal (a tárgyalások megkezdésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub polgármesteri keretből történő 
támogatásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   521  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas 
Klub polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub 
(székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.) számára 75.000,- Ft, azaz Hetvenötezer forint 
támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A 
fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 
szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre 
áll. 

Határidő: 2013. június 14. (a támogatási szerződés megkötésére)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga polgármesteri keretből történő támogatásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   522  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Rákellenes Liga 
polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 370/2013. (V.30.) sz. képviselő-testületi 
határozatot hatályon kívül helyezi.

    



Határidő: 2013. június 14.     
Felelős:   Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   523  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Rákellenes Liga 
polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga (székhelye: 1123 
Budapest, Ráth György utca 6. fszt.) számára 85.000,- Ft, azaz Nyolcvanötezer forint támogatást 
nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. Támogatott az 
átutalt összeget a Hatvani Alapszervezet poroszlói kirándulásának útiköltség-térítésére köteles 
fordítani. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2013. június 18. (a támogatási szerződés megkötésére)    
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt rendezvényeinek időpontjairól 
szóló  166/2013.  (III.8.)  sz.  pénzügyi,  gazdasági  és városfejlesztési  bizottsági  határozatának 
módosításáról

Papp István: A hatvani vágta bejön a rendezvények közé, június 30.-án reméljük nem lesz víz, de 
úgy néz ki, hogy nem lesz. Szépen lement, van még egy-két kisebb tócsa, az is fel lesz töltve. E 
hónap végén, 30-án lesz a vágta, jó sokan lesznek, remélem.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   524  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 166/2013. (III.8.) sz. határozatát módosítja, és annak harmadik bekezdésének szövegét 
egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

„Nyári Fesztivál:
− június 4. Trianoni megemlékezés
− június 30. Hatvani Vágta
− augusztus 9-11. Retro Strand Fesztivál, Roncsderby
− augusztus 17-20.        Szent István Napja, Államalapítás Ünnepe”

Határidő: azonnal
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda és a
              Gazdálkodási Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés egyes követelések megvásárlásáról 

Rékasi Éva: Vannak olyan  társasházak,  ahol  a közös költség tartozók olyan hatalmas összegű 
tartozást halmoztak fel, amely a közösségnek a felújítás, fejlesztés, sőt egyes esetekben már a víz 
korlátozását eredményezte. A közösségnek nincs már annyi pénze se ezek következtében, hogy a 



jogi eljárásokat megindítsa. Ezzel a meghatalmazással, felhatalmazással az önkormányzat a közös 
költség  tartozásokat  legfeljebb  50%-on  vásárolná  meg,  így  jogot  szerezne  arra,  hogy  az 
önkormányzat nyújthassa be a jogi eljárások kezdeményezésére a megfelelő dokumentumok alapján 
a megbízást.
Marján János: Beszélgettünk már ilyen dolgokról korábban, itt tényleg csak jogtechnikai dologról 
van szó, nagyon lassúak a közös képviselők, meg azok, akik ezzel foglalkoznak. Az önkormányzat 
talán  gyorsabb,  bár  ebben  nem  vagyok  teljesen  biztos,  de  a  lehetőség  azért  jobban  adott  a 
megvásárlásra is. Más szituációban nehezebb a helyzet, amikor egy banki kölcsönről van szó, a 
Factory  követeléskezelők már nem olyan  ügyesen állnak ezekhez a dolgokhoz, közműcégeknél 
viszont ez elképzelhető, tehát én ezt támogatom.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   525  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egyes követelések 
megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
társasházak helyzetéről.
A képviselő-testület a társasházak továbbiakban már tarthatatlanná váló gazdasági helyzetét 
figyelembe véve és a jogi eljárások mielőbbi megkezdése érdekében felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az önkormányzat nevében legfeljebb összesen 800.000,- Ft keretösszeg, mint ellenérték 
fejében követelést vásároljon úgy, hogy egyes követeléseket értékük legfeljebb 50 %-án, e körben a 
képviselő-testületet teljes jogkörrel képviselje, helyette és nevében nyilatkozatot tegyen, valamint 
az ehhez kapcsolódó szerződést/szerződéseket aláírja.
A követelések megvásárlásának fedezete az általános tartalék terhére biztosított.

Határid  ő  :   azonnal és értelem szerint
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről 

Bánkutiné Katona Mária: Február  végén  aláírásra  került  az  a  megállapodás,  amelyben  az 
önkormányzat  adósságát  50  %-ban átvállalja  az  állam.  Az Államadósság Kezelő  Központ  Zrt. 
bonyolítja  le  ezt  az  egészet  és  az  ő  útmutatása  alapján  mennek  végre  a  bankok 
szerződésmódosításának az előkészítése, hogy az önkormányzatok milyen módon kapcsolódnak be 
az egész menetbe. Jelenleg ott tartunk, hogy az aláírások, a szerződésmódosítások kerülnének a mai 
nappal  aláírásra  az  önkormányzat  oldaláról,  a  bankoktól  megkaptuk  a  szerződésmódosításokat, 
polgármester úr pedig felhatalmazást kapna ennek az aláírására és a megfelelő nyilatkozatoknak a 
megtételére.
Papp István: Nagyon sok pénz. Ebben nincsenek benne a devizahitelek, egyebek?
Bánkutiné Katona Mária: Ez csak az önkormányzati hitel.
Marján János: Lőrincinek 572 MFt.
Papp István: Többet költöttek.
dr. Szikszai Márta: A miénk is 530 MFt körül van. 
Bánkutiné Katona Mária:  477 MFt. Gyöngyösé 1.400 MFt, neki magas volt a hitelállománya.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   526  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az adósságkonszolidáció 
igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 



képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az 
adósságkonszolidációval összefüggésben Hatvan város polgármestere a mellékletben szereplő 
nyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2013. június 14.
Felelős: Hatvan város polgármestere 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   527  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az adósságkonszolidáció 
igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy az alábbi nyilatkozatot  adja
� a konszolidációval összefüggésben a banktitkot képező, önkormányzatra vonatkozó adatok 

MÁK általi kezeléshez  hozzájárulás,
� a Ptk. 286. § szerinti hozzájárulás,
� az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, 

szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, és 
annak fedezetére, vagy teljesítése biztosítékául szolgál. 

Határidő: 2013. június 14.
Felelős: Hatvan város polgármestere 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   528  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az adósságkonszolidáció 
igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Magyar Állam, Hatvan Város Önkormányzata és 
annak hitelezői között megkötendő háromoldalú tartozásátvállalási szerződés aláírására.

Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

12./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Papp István: Itt arról van szó, hogy a rossz idő miatt meghosszabbítottuk június 30-ig a határidőt, 
mert nem nyíltak ki a virágok. Ha nem tudunk mit nézni, akkor nem tudunk dönteni. 
Kondek Zsolt: Vannak olyan kertek,  amik tavasszal gyönyörűek és vannak olyan kertek, amik 
júniusban, tehát ha most kitűzzük azt, hogy június 30-án megyünk, akkor lehet, hogy már éppen 
elnyílt minden. Tavaly is volt olyan, hogy mire kitűztük az időpontot, hogy most megyünk, addigra 
elnyíltak. Most még nem nyíltak ki, tehát valami olyasmit kellene beletenni, hogy akkor amikor a 
tulajdonos  tudja,  hogy  kb.  melyik  héten  fognak  virágozni,  akkor  jelezze  ezt  felénk  és  akkor 
kimegyünk megnézni, tehát hogy ez folyamatos legyen. 



Schósz Gabriella: A rendeletben nincsen ilyen. A pályázat benyújtásának a határideje június 30., az 
nincsen rögzítve, hogy mikor kell lejárni.
Kondek Zsolt: Mondjuk  egy nap  alatt  lejárunk  9-10  magánszemélyt,  mert  akkorra  tűzünk  ki 
időpontot  és  ezt  lehetne  rugalmasabbá  tenni,  pl.  a  társasházi  pályázatoknál  is.  Újhatvanban 
szerintem simán nyerne a tavaszi virágokkal az egyik ház, viszont be se adják, értelmetlen, mert 
amikor mi oda kimegyünk, addigra minden elnyílik. Azt fogjuk eldönteni, hogy kinek hány darab 
petúniája van? Az a probléma, hogy kiadták, hogy június végéig menjünk ki az iskolákhoz, amikor 
már senki nem lesz és valószínű, hogy virág sem lesz az intézményekben.
Schósz Gabriella: Nem az van kiadva, hogy mikor lehet kimenni, hanem hogy június 30-ig lehet 
benyújtani a pályázatot. Ti előtte mehettek. 
Kondek Zsolt: Most az van kiadva az intézményeknek, hogy júliusban fognak kimenni. Én meg 
ezen a héten terveztem, most még vannak gyerekek, akkor már értelmetlen, amikor mindenki szabin 
van.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   529  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím 
alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek.

13./ napirendi pont 
Előterjesztés ár- és belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   530  /2013.     (VI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ár- és belvízvédelmi rendszer 
fejlesztésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Boldog Község Önkormányzatával és Heréd 
Község Önkormányzatával közösen az ár- és belvízvédelmi rendszereik fejlesztése érdekében 
konzorciumi megállapodást köt, amennyiben a szükséges pénzügyi források biztosítására lehetőség 
nyílik.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi megállapodás 
aláírására azzal, hogy a megállapodást az aláírást követően a képviselő-testület elé terjeszti utólagos 
jóváhagyásra. 

Határidő: értelem szerint 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     531/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ár- és belvízvédelmi rendszer 
fejlesztésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy Hatvan Város Önkormányzata, Boldog Község Önkormányzata és Heréd Község 
Önkormányzata közös ár- és belvízvédelmi rendszere fejlesztési munkáinak előkészítése érdekében 



a szükséges pénzügyi források igénylése céljából a szakminisztériumoknál eljárjon és annak 
megléte esetén a megvalósításhoz szükséges eljárási cselekményeket lefolytassa, valamint a 
szükséges engedélyezési terveket, megvalósíthatósági tanulmányt és jognyilatkozatokat beszerezze. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés a City_SEC projekt keretében készített „Hatvan Település Fenntartható Energia 
Akcióterve” dokumentum elfogadásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     532/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a City_SEC projekt keretében 
készített „Hatvan Település Fenntartható Energia Akcióterve”  dokumentum elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a City_SEC projekt keretében készített, a jelen 
határozat 1. mellékletében csatolt „Hatvan Település Fenntartható Energia Akcióterve” 
dokumentumot az abban foglalt tartalommal elfogadja.

Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15./ napirendi pont 
Előterjesztés  "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges  Program)”  című pályázathoz kapcsolódó  szakmai 
napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása szolgáltatás megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről

Marján János: Nem arról volt szó, hogy egyben tárgyaljuk majd mindet? 
dr. Borbás Zsuzsanna: Ezt nem tudtuk volna egy előterjesztésbe leírni. 
Papp István: Több pénz elmegy ilyenre, mint magára az épületre.
dr.  Borbás Zsuzsanna:  A pályázatban ez meg volt  szabva. Az épületre max. 40 MFt mehetett 
pályázatból, ez TÁMOP, nem fejlesztés.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     533/2013.     (VI.     13.)     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 szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása 
szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 221/2013. (IV. 18.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:



1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást indít, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés nettó becsült 
értéke 9.448.819.-Ft.
Az 1. rész elnevezése „Bemutató nap szervezésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése”, becsült 
értéke nettó 3.149.606.-Ft.
A 2. rész elnevezése „Kötelező nyilvánosság biztosítására vonatkozó szolgáltatás megrendelése”, 
becsült értéke nettó 1.574.803.-Ft.
A 3. rész elnevezése „Szakmai napok szervezésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése”, becsült 
értéke nettó 4.724.410.-Ft
A pénzügyi fedezet pályázati forrásból finanszírozott.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, 9.448.819.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos 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.) Szinyei András, alpolgármester; 
2.) Pappné Forgács Edit, igazgató;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) dr. Incze Ádám, közbeszerzési tanácsadó;
6.) a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete által delegált személy.

Határidő: 2013. június 14. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16./ napirendi pont 
Előterjesztés  „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó IKT eszközök 
és szoftver beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     534/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata 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 876/2012. (XII. 13.) számú határozata alapján indult, „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó IKT eszközök és szoftver beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Szinva Net Informatikai Kft.  (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) 
ajánlattevőnek az 1. és 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem nyújtott be végleges ajánlatot.



Határidő: 2013. június 13. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
               útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     535/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata 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 876/2012. (XII. 13.) számú határozata alapján indult, „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó IKT eszközök és szoftver beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Modern 
Oktatási Eszközök Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. fe. 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 legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 11.776.610.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2013. június 13. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
              útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     536/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata 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 876/2012. (XII. 13.) számú határozata alapján indult, „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó IKT eszközök és szoftver beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Modern 
Oktatási Eszközök Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. fe. 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 legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 2.357.480.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2013. június 13. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
              útján

17./ napirendi pont 
Előterjesztés  „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz kapcsolódó informatikai 
szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     537/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata 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 877/2012. (XII. 13.) számú határozatában „A természettudományos oktatás módszertanának 
és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz 
kapcsolódó informatikai szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Commitment 
Zrt. ( 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. fe. 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 legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 
12.138.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2013. június 13. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
              útján

18./ napirendi pont 
Előterjesztés  „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó segédanyagok 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     538/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata 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 878/2012. (XII. 13.) számú határozatában „A természettudományos oktatás módszertanának 
és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz 
kapcsolódó segédanyagok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Lybrum Kiadó és Kereskedelmi Kft. 
(5700 Gyula, Harruckern tér 3. 2/10.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 23.622.000.-Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2013. június 13. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
              útján

19./ napirendi pont 
Előterjesztés  „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című pályázathoz kapcsolódó képzések 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről



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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     539/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata 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  875/2012. (XII. 13.) számú határozatában „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó képzések megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Consilium-Tender Kft. 
(5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 
13.000.000.-Ft + 0% ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2013. június 13. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
              útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     540/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata 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  875/2012. (XII. 13.) számú határozatában „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó képzések megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Consilium-Tender Kft. 
(5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 
7.874.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2013. június 13. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
              útján

20./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Gáz  energia  beszerzése”  tárgyában  indított  közbeszerzési  eljáráshoz 
kapcsolódó döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     541/2013.     (VI.     13.)     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 118/2013. (II. 28.) számú határozata alapján indult, „Gáz energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a TIGÁZ Tiszántúli 
Gázszolgáltató Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 184. ) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 
74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
nem nyújtott be hiánypótlást és ezáltal az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az ajánlati 
felhívásban előírt feltételeknek. 

Határidő: 2013. június 14. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
              útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     542/2013.     (VI.     13.)     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 118/2013. (II. 28.) számú határozata alapján indult „Gáz energia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 
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 érvényes ajánlatot, azaz 43.890.450.-Ft + ÁFA kalkulált 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 118/2013. (II. 28.) számú határozata alapján indult „Gáz  energia 
beszerzése” tárgyú  közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része 
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a  GDF  Suez Energia Magyarország Zrt. (6724 
Szeged, Pulcz u. 44.)  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 érvényes ajánlatot, azaz 43.916.916.-Ft  + 
ÁFA kalkulált ajánlati ár összeget.

Határidő: 2013. június 14. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
              útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     543/2013.     (VI.     13.)     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 118/2013. (II. 28.) számú határozata alapján indult „Gáz energia 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a GDF Suez Energia Magyarország Zrt. (6724 Szeged, Pulcz 
u. 44.) 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 érvényes ajánlatot, azaz 25.403.380.-Ft + ÁFA kalkulált ajánlati ár 
összeget.

Határidő: 2013. június 14. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Gazdálkodási Iroda
              útján

21./ napirendi pont 
Előterjesztés benzinmotoros szivattyú és szívócső beszerzéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     544/2013.     (VI.     13.)     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 benzinmotoros szivattyú beszerzésével a 
Szerelvény 60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 103.) bízza meg bruttó 58.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében 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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     545/2013.     (VI.     13.)     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 benzinmotoros szivattyúhoz szükséges szívócső 
beszerzésével a Hidrand Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Csányi út 1.) bízza meg bruttó 28.010,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város és községgazdálkodás 
költséghelyén rendelkezésre áll.

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

22./ napirendi pont 
Előterjesztés a Kossuth tér középső térrész tervezési munkájával kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     546/2013.     (VI.     13.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 



szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kossuth tér 1994/3 hrsz.-ú ingatlanon 
lévő középső térrész felújításához kapcsolódó Zenepavilon tanulmányterveinek, valamint építési 
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével Vakli Gábor építészt (székhely: 2627 
Zebegény, József Attila u. 6.) bízza meg bruttó 350.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a Kossuth tér középső térrész felújításához szükséges 
építési engedélyezési és kiviteli tervek  költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
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 9.40 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.
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