
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2013. május 15-én 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
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Lukács László törvényességi, ellenőrzési és szervezési osztályvezető
- 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 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     387/2013.     (V.     15.)     számú   –   4   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. május 15-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 Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötött együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző, jegyzői irodavezető

3. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 1-11. szám alatti társasházakban lévő nem önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok megvásárlására



(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

4. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról az önkormányzati tulajdonú hatvani 0531/2 hrsz.-ú 
ingatlanon tervezett víz- és csatornabekötéshez 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés a 2600/5 hrsz.-ú, valamint a 2603 hrsz.-ú ingatlanok termővé tételével kapcsolatos 
döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Jobbik Magyarországért Mozgalom Hatvani 
Alapszervezete részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 4-6. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 4-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető  

          
7. Előterjesztés „Műfüves pálya építése”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési 

megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

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

Határidő: 2013.  május 15.
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: Itt  nevesítenünk  kell  azt,  hogy  hány  fős  a  település,  tehát  ezt  fel  kellett  hoznunk 
létszámarányban. A szavazati arány is így módosul.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     388/2013.     (V.     15.)     számú   –   4   „  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, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.-95. §-aiban foglalt rendelkezésekre való 
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 a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács 
tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2013. május 31. (a társulási megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötött együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     389/2013.     (V.     15.)     számú   –   4   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarával kötött  együttműködési  megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést  és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával 2013. május 14-én kötött megállapodást annak hatályba lépése 
érdekében jóváhagyja.

Határidő: 2013. május 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 1-11. szám alatti társasházakban lévő nem önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok megvásárlására

Papp István: Több milliós tartozások vannak és az önkormányzat szeretné ezeket az ingatlanokat teljes 
mértékben megvásárolni.
Marján János: Elolvastuk  az  előterjesztést,  de  ez  kb.  hol  fog  megállni?  -  mert  ezt  nem  látjuk  az 
anyagban. Az egészet akarjuk, teljesen és bérlakásként, vagy el akarjuk adni az összeset, ha megvettük? 
Nehogy most csak egyet megvegyünk, aztán a többi az marad.
Rékasi Éva: Ebben a háztömbben, az 1-11-ig összesen azt hiszem 59 db önkormányzati tulajdonú lakás 
van. Most, amiről konkrétan szó van, arra  most van kitűzve az árverés. A továbbiakban négy, de 
lehetséges, hogy öt lakásról van mindösszesen szó, ahol olyan lakók élnek, akik a lakóközösséget 
zavarják a magatartásukkal, illetve a közös költség tartozásuk olyan magas. Tehát itt összesen öt vagy 
hat lakás megvásárlásáról van szó, amit, hogyha az önkormányzat tulajdonába kerül, akkor vagy 
kialakítja és tovább bérleményként adja más bérlőknek vagy pedig, mivel most folyik az 
önkormányzati tulajdonú lakásoknak a felmérése, azért írtam bele, hogy viszonylag jó helyen lévő 
lakásokról van szó, hogy ha ezek az önkormányzat tulajdonába kerülnek, akkor esetleg olyan 
lakásokat, amelyeknek a felújítása olyan költségigényű lenne, amit nem feltétlenül kellene az 
önkormányzatnak viselnie, azokat pedig értékesítésre kiírhatná.



Marján János: Tehát a másikat adnánk el, nem ezt, most már értem.
Rékasi Éva: De most konkrétan csak erről az egyről van szó. 
Marján János: Magyarul az egészet önkormányzativá tesszük.
Rékasi Éva: Annyira nem sikerül majd, de törekszünk rá, hogy minél több legyen benne.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     390/2013.     (V.     15.)     számú   –   4   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Pázsit u. 1-11. szám alatti 
társasházakban lévő nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására vonatkozó előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
Hatvan, Pázsit u. 1-11. szám alatti társasházi lakások helyzetéről.
A képviselő-testület a Hatvan, Pázsit u. 1-11. szám alatti társasházi magántulajdonú lakások esetleges 
értékesítése, árverése, közjegyzői okiraton alapuló, pénzintézeti közvetlen kielégítés fennállta esetén 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanok tulajdonjogát az önkormányzat javára szerezze meg, 
e körben a képviselő-testületet teljes jogkörrel képviselje, helyette és nevében nyilatkozatot tegyen.

Amennyiben az ingatlant végrehajtási eljárás során értékesítik (árverezik), úgy a végrehajtási iratok 
között fellelhető és az árverési becsérték alapjául szolgáló adó- és értékbizonyítványban rögzített 
forgalmi érték 70%-ig a polgármester vételi ajánlatot tehet, az árverésen részt vehet.
Amennyiben az ingatlanból közjegyzői okirat alapján a pénzintézet közvetlenül kielégíti követelését, ez 
esetben a polgármester szerezzen be adó- és értékbizonyítványt, melyben rögzített forgalmi érték 70%-
ig a polgármester vételi ajánlatot tehet, melynek fedezete Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az önkormányzati lakásértékesítés 2013. évi bevétel terhére 
biztosított.

Határidő:  azonnal és értelem szerint (a keretösszeg megemelésére és a végrehajtási eljárások 
figyelemmel kísérésére)
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról az önkormányzati tulajdonú hatvani 0531/2 hrsz.-ú 
ingatlanon tervezett víz- és csatornabekötéshez 

Schósz Gabriella: A nagygombosi major északi részén van az a területrész, ami elvileg telekalakítással 
leválasztható. A legutóbbi testületi ülésen erről a telekalakításról döntött is a képviselő-testület. Jelenleg 
Szlanicz Józsefné, aki a volt GATE-nak a bérlője, lakik az ingatlanban és kérelmezte, hogy saját 
költségén közvetlenül víz- és csatornahálózati bekötést tehessen.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     391/2013.     (V.     15.)     számú   –   4   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  tulajdonosi  hozzájárulásról  az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlanon tervezett víz- és csatornabekötéshez szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Szlanicz Józsefné 
(lakóhelye: A 00445 számú ingatlan, 3000 Hatvan, Nagygombos major) részére, hogy a telekmegosztás 
alatt álló,  önkormányzati tulajdonú hatvani 0531/2 helyrajzi számú, 9 ha 3852 m2 nagyságú, major 
megnevezésű nagygombosi műemlék Grassalkovich major ingatlanon található A 00445 jelzésű 
ingatlanrészre a külön mérőórás közműves ivóvizet és szennyvízcsatorna hálózatot bevezesse és a 
beruházáshoz szükséges ivóvízvezetéket és szennyvízcsatorna vezetéket és tartozékaikat saját 
költségére megépítse cca. 163.215,- Ft költségen.
Ezen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít a beruházáshoz szükséges egyéb hatósági engedélyek 
megszerzése alól.

Határidő: 2013. május 25. (a határozat közlésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



5./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2600/5 hrsz.-ú, valamint a 2603 hrsz.-ú ingatlanok termővé tételével kapcsolatos 
döntésről 

Papp István: Itt a MÁV kertészettel kapcsolatban van kiírva, hogy kitakarítják és erre voltak bekérve 
árajánlatok, hogy teljes mértékben tudjunk ott zöldséget és virágot termeszteni. 
Schósz Gabriella: Gépi munkával.
Bagi Miklós: Nem úgy volt, hogy a közmunkások?
Schósz Gabriella: A Szociális Szövetkezet dolgozik a földeken, azonban vannak olyan részek, amit kézi 
erővel  nem  tudnak  megcsinálni,  tehát  Dóczi  András  egyéni  vállalkozóval,  gépi  erővel  célszerű  a 
munkákat  elvégeztetni.  Olyan  régen  el  van  hagyva  ott  a  terület,  hogy  a  Szociális  Szövetkezetben 
dolgozó közmunkások kézi erővel ezt nem tudják megoldani.
Bagi Miklós: És mi arra a garancia, hogy ezt majd tulajdonba kapjuk? - mert most per pillanat 600-800 
eFt hektáronként a földnek a vételára. Itt most erre  kifizetünk 450 eFt-ot és nem tulajdonjog, hanem 
csak bérlemény. Akkor ezt ingyenesen kellene, hogy használatba kapjuk a MÁV-tól, hogy ez megérje.
Papp István: Csak a MÁV ezzel nem fog foglalkozni, hogy nekünk kitakarítja.
Bagi Miklós: Nem rigolíroznak, hanem mélyszántanak.
Marján János: Mert egyébként nem lenne abból semmi.
Bagi Miklós: Ha rigolíroznak, akkor nem.
Marján János: Én még arra gondoltam, hogy földet is kellene vinni.
Papp István: Rigolírozni a szőlő alatt szoktunk, tehát a termőréteget lefordítjuk alulra.
Schósz Gabriella: Nekem azt mondták, hogy a mélyszántás egyenlő a rigolírozással.
Bagi Miklós: A mezőgazdaságban nem.
Papp István: Tele van mindenféle gyökérrel, teljesen el volt hanyagolva, úgy nézett ki, mint a dzsungel.
Marján János: Igen láttuk, de meggyőződésem, hogy oda ugyanolyan földet kellene vinni, mint a 
virágoskertekbe.
Papp István: Pihentetve volt, hogyha beleültetsz kukoricát, lehet, hogy három méterre nő, mert  nem 
volt benne semmi termelve az utóbbi tíz év alatt.
Schósz Gabriella: Már van olyan része a területnek, amit a Szociális Szövetkezet meg tudott művelni 
és már volt sütőtök ültetés meg egyéb növények, a saláta is elindult egyébként, azért 4 ha-ról van szó.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     392/2013.     (V.     15.)     számú   –   4   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  2600/5 hrsz.-ú, valamint a 2603 
hrsz.-ú ingatlanok termővé tételével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2600/5 hrsz.-ú, valamint a 2603 hrsz.-ú MÁV Zrt. 
(székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút. 54-60.) tulajdonában lévő területek bozótirtási, 
gyökértelenítési rigolírozási és simítózási munkáinak elvégzésével Dóczi András egyéni vállalkozót 
(székhely: 2118 Dány, Szabadság u. 42.) bízza meg bruttó 1.778.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Jobbik Magyarországért Mozgalom Hatvani 
Alapszervezete részére 

Bagi Miklós: Megváltozott  az  a  törvény,  hogy  az  állami  vagyonügynökségnek  kell  biztosítani 
helyiséget a parlamenti pártoknak? - mert valamikor ez volt.
Schósz Gabriella: Eddig is itt voltak bérleményben, csak mindig egy évre.
Bagi Miklós: Tehát ott ami a malomigazgatósági épület, az ingyenes volt.
Papp István: Kapnak állami támogatást, abból kifizetik.



Schósz Gabriella: Tavaly is itt bérelték, ugyanezt a helyiséget, mindig egy évre vannak a bérleti 
szerződések megkötve.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     393/2013.     (V.     15.)     számú   –   4   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsá-
ga a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati  rendelet  6.  mellékletének „Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság” alcím 
alatti 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6. szám 
alatti, művelés alól kivett, irodaház és udvar megnevezésű,  369 m2 alapterületű ingatlanon található 
irodaépület - jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerint megjelölt – 19,55 m2 alapterületű 
helyiségét, valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú 
helyiségeket a Jobbik Magyarországért Mozgalom (székhelye: 1113 Budapest, Villányi út 20/B.) Hatva-
ni Alapszervezete részére 2013. június 1-jétől 2014. május 31-ig terjedő határozott időtartamra havi 
1.200,- Ft/m2/hó bérleti díj fejében, közérdekből, közérdekű tevékenység végzésére bérbe adja az ön-
kormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 47. §-ában rögzített feltételekkel.

Határidő: 2013. május 31. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés „Műfüves pálya építése”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodásról

Papp István: Itt a Magyar Labdarúgó Szövetséggel megkötendő együttműködési megállapodásról van 
szó.
Marján János: Ezt már tárgyaltuk, minek van bent megint?
dr. Borbás Zsuzsanna: Azért van bent, mert megnyertük a pályázatot és ahhoz, hogy 
megvalósulhasson, együttműködési megállapodást kell kötnünk az MLSZ-el, miután nyertünk, mert az 
MLSZ fogja a kivitelezést végezni, illetve ő készítteti el a pályát és az lesz az együttműködési 
megállapodásban, hogy 15 évig együtt használjuk az MLSZ-el sportcélú hasznosításra.
Marján János: De ezt már megbeszéltük nyolcszor.
dr. Borbás Zsuzsanna: Megbeszéltük azt, hogy ez lesz neki a tartalma, de megkötni az együttműködési 
megállapodást az most lesz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     394/2013.     (V.     15.)     számú   –   4   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Műfüves pálya építése” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati ja-
vaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „országos labdarúgó pályaépítési program, III. 
ütem”  című pályázat keretében a Szent István Általános Iskolában (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8.) kialakításra kerülő 22x42 méteres műfüves pálya (kerítéssel, labdafogó hálóval, LED 
világítással) megvalósítása érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (Székhelye: 1112 Budapest, 
Kánai út 2./D) együttműködési megállapodást köt a határozat mellékletét képező megállapodás-
tervezet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. május 20. (együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ 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 közbenső döntésről

Papp István: Ezek a természettudományi laborral  kapcsolatos pályázathoz kapcsolódnak, 4 db lesz 
egymás után.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     395/2013.     (V.     15.)     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 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” tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Modern Oktatási Eszközök Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-
11. fe. 4.) és a Szinva Net Informatikai Kft. (3518 Miskolc, Erenyő út 1.) ajánlattevők tekintetében az 
ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn, mindkét rész tekintetében alkalmasak a szerződés 
teljesítésére, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján mindkét 
ajánlattevővel megkezdhetők a tárgyalások.

Határidő: 2013. május 16. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     396/2013.     (V.     15.)     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 877/2012. (XII. 13.) számú határozata alapján indult, „A természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy az e-Skola Rendszerház Kft. (5760 Gyula, Harruckern tér 3. 2/10.) és 
a Commitment Zrt. (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. fe. 4.) ajánlattevők tekintetében az 
ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmasak a szerződés teljesítésére, így a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján mindkét ajánlattevővel 
megkezdhetők a tárgyalások.

Határidő: 2013. május 16. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

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

dr. Borbás Zsuzsanna: Itt van egy érvénytelen ajánlat. 
Papp István: A határozati javaslatban van egy elírás, hogy mindkét ajánlattevő, de itt három 
ajánlattevő van, tehát mindhárom ajánlattevővel megkezdhetők a tárgyalások, ezért módosító 
javaslatom lenne, hogy javítsuk ki háromra a kettőt. 

Papp István elnök először a módosító indítványt tette fel szavazásra, melyet a bizottság tagjai 4 „igen” 



szavazattal (egyhangúlag) elfogadtak. 
Ezt követően a  bizottság a határozati javaslatról szavazott a módosító indítvány figyelembevételével.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     397/2013.     (V.     15.)     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 878/2012. (XII. 13.) számú határozata alapján indult, „A természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó segédanyagok megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy a Lybrum Kiadó és Kereskedelmi Kft. (5700 Gyula, Harruckern tér 3. 2/10.), az 
Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) és a Közép-dunántúli 
Regionális Pedagógiai Intézet –  Viéta Kutató, Fejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
közös ajánlattevők (2800 Tatabánya, Fő tér 4. –  2800 Tatabánya, Kós Károly u. 47.) tekintetében az 
ajánlattevőkkel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmasak a szerződés teljesítésére, így a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján mindhárom ajánlattevővel 
megkezdhetők a tárgyalások.

Határidő: 2013. május 16. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     398/2013.     (V.     15.)     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 875/2012. (XII. 13.) számú határozata alapján indult, „A természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó képzések megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy a Viéta Közhasznú Nonprofit Kft. –  Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai 
Intézet közös ajánlattevők (2800 Tatabánya, Kós Károly utca 47. 4/4., 2800 Tatabánya, Fő tér 4.) közös 
ajánlattevők ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 74. § (1) bekezdés d) és e) 
pontjai alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget a 
hiánypótlási kötelezettségének és ezáltal az ajánlat tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az 
ajánlattevő megfelel-e az eljárás során előírt valamennyi alkalmassági feltételnek, illetőleg az ajánlat 
egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, valamint jogszabályban 
meghatározott feltételeknek.

Határidő: 2013. május 14. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

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 875/2012. (XII. 13.) számú határozata alapján indult, „A természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó képzések megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy a Consilium-Tender Kft. (5700 Gyula, Harruckern tér 3. II/10.) és a Hunniareg 
Pedagógiai Intézet (4028 Debrecen, Zákány utca 5.) ajánlattevők tekintetében az ajánlattevőkkel 
szemben kizáró ok nem áll fenn, mindkét rész tekintetében alkalmasak a szerződés teljesítésére, így a 



közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján ezen ajánlattevőkkel 
megkezdhetők a tárgyalások.

Határidő: 2013. május 16. (a tárgyalás lefolytatására)
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 9.30 órakor befejezettnek nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
        Lestyán Balázs Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  
                     Bizottság tagja             Bizottság elnöke        


