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

Városfejlesztési Bizottsága 2013. augusztus 7-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal ovális tanácskozó termében tartott nyílt, rendkívüli üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök   
Marján János bizottsági tag  
Bagi Miklós  bizottsági tag  
 
Kondek Zsolt képviselő, állandó meghívott 
   
Mikó János és Lestyán Balázs bizottsági tag igazoltan marad távol. 

 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Bánkutiné Katona Mária    gazdálkodási irodavezető 
Kátai István    műszaki és városfejlesztési osztályvezető 
Tuzáné Füzér Judit   pályázati ügyintéző 
Vörös József    gondnoksági osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
* * *  

 
Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Bagi Miklós  legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak 
a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Bagi Miklós bizottsági  tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette a rendkívüli ülés napirendjét. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatosan kérés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátotta a rendkívüli ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
675/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. augusztus 7-i nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés padlótisztító gép beszerzéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és 

eszközrendszerének megújítása a közoktatásban  (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó „digitális tananyaghoz licensz vásárlás” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszertanának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban  (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó „digitális tananyaghoz kapcsolódó multimédia fejlesztés” 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. 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 eljárásban 
meghozandó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című 
pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

6. Előterjesztés „A Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
7. Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési munkáinak és 

a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

8. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Hatvanban” című 
pályázathoz kapcsolódó, „A Hatvany Lajos Múzeum épületének felújításához 
kapcsolódó kivitelezési munkák és a kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
9. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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10. Előterjesztés a csapadékvíz elvezetési rendszer egyes elemeinek javításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői keretének egy 

részének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Határid ő: 2013. augusztus 7. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                     
 
                                         
1. napirendi pont 

Előterjesztés padlótisztító gép beszerzésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Marján János bizottsági tag  
Volt egy 8 millió Ft-os összeg. 
 
Vörös József osztályvezet ő 
 9 millió Ft. 
 
Marján János bizottsági tag  
9 millió Ft lett belőle? 
 
Vörös József osztályvezet ő  
Igen, sikerült a munkákból rendesen lefaragni, hát a gépre ennyit rá tudunk fordítani, többet 
nem. Egyszerűen ennyi fér bele, de ez még kellene. Létszám nagyon kevés lesz, de kell 
pörgetni a munkát.  
 
Marján János bizottsági tag 
Majd lesz belőle valami.  
 
Vörös József osztályvezet ő 
Majd kiforrja magát. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
676/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Fimap Mx55BT típusú padlótisztító gép 
beszerzésével a La Porta Kft.-t (székhely: 1118 Budapest Gombocz Zoltán utca 3.) bízza meg 
550.000,- Ft +ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
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Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata és a MÁV Zrt között 2013. május 31-én 
megkötött szerződés alapján rendelkezésre áll. 
 

Határid ő: 2013. július 31. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszerta nának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban  (Öve ges Program)” cím ű 
pályázathoz kapcsolódó „digitális tananyaghoz licen sz vásárlás” elnevezés ű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Ez a három ajánlattevő érkezett. A tárgyaláson nem vettek részt, úgyhogy az ajánlati ár maradt 
és ezek alapján az E-Animations Zrt. adta a legkedvezőbb ajánlati árat és ezért velük lenne 
megkötve a közbeszerzési szerződés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
677/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 218/2013. (IV. 18.) számú határozatában „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz licensz vásárlás” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az E-
Animations Zrt. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 4. II. emele t 1.) ajánlattevőt 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata 
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 19.655.000.-Ft + ÁFA  ajánlati ár 
összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszerta nának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban  (Öve ges Program)” cím ű 
pályázathoz kapcsolódó „digitális tananyaghoz kapcs olódó multimédia fejlesztés” 
elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő  
A hiánypótlást mindenki megtette. A tárgyaláson nem vettek részt. Az ajánlati árakat 
megtartották és ezáltal a Paralel Consulting Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Egyedül itt a képzésre több pénz megy, mint az épületre magára. 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő  
Sokkal több. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
678/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 219/2013. (IV. 18.) számú határozatában „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz kapcsolódó multimédia fejlesztés” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a Paralel Consulting Kft.-t (1126 Budapest, Kiss Jáno s altábornagy utca 26. 
I/3. ép.) 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 19.650.000.-Ft 
+ ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 

4. napirendi pont 
Előterjesztés „A természettudományos oktatás módszerta nának és 
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban  (Öve ges Program)” cím ű 
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok „disszemináció , kötelez ő nyilvánosság 
biztosítása szolgáltatás megrendelése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésr ől 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez is hozzátartozik, a média nyilvánosságról szól, ugye?  
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Így van, három részre volt bontva a közbeszerzés: első rész a bemutató nap, a második a 
kötelező nyilvánosság, a harmadik pedig a szakmai napok szervezése. Mindhárom rész 
esetében az Agenda Projektház Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. Hiánypótlásra nem volt 
szükség, a tárgyaláson nem jelentek meg, így ezek az ajánlati árak maradtak, mindhárom 
tekintetében az Agenda Projektház Kft. 
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Papp István bizottsági elnök 
A szervezeti és működési szabályzat szerint több határozati javaslat esetén lehetőség van 
egyben szavazni a határozatokról. Van-e a bizottsági tagok közül valakinek ellenvetése az 
egyben szavazással kapcsolatosan? 
 
Ellenvetés nem volt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
három határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
679/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 221/2013. (IV. 18.) számú határozatában „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében (Bemutató nap szervezése) nyertes ajánlattevőnek 
az Agenda Projektház Kft.  (1158 Budapest, Drégelyvár utca 7. 6. emelet 38.)  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 3.140.000.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
680/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 221/2013. (IV. 18.) számú határozatában „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében Kötelező nyilvánosság biztosítása) nyertes 
ajánlattevőnek az Agenda Projektház Kft.  (1158 Budapest, Drégelyvár utca 7. 6. emelet 38.)  
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 1.550.000.-Ft + 
ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
681/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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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 221/2013. (IV. 18.) számú határozatában „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című 
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében  
(Szakmai napok szervezése)) nyertes ajánlattevőnek az Agenda Projektház Kft.  (1158 
Budapest, Drégelyvár utca 7. 6. emelet 38.)  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 4.700.000.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata helyi jele ntőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi cs apadékvíz rendezése” cím ű 
pályázathoz kapcsolódó, „M űszaki ellen őri szolgáltatás megrendelése” elnevezés ű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: az INCORSO és az OBELISZK Kft. Hiánypótlási felhívást 
kellett közzétenni, erre az OBELISZK Kft. nem nyújtotta be a megfelelő dokumentumokat, így 
az INCORSO Építész és Építőműhely Kft. nyerte a közbeszerzést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta 
annak elfogadását, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
682/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 225/2013. (IV. 18.) számú határozatában „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek az INCORSO Építész és Épít őműhely Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 
84.) 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 2.350.000.-Ft + 
ÁFA  ajánlati ár összeget.  
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Határid ő: 2013. augusztus 8. (írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés „A Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak  és szolgáltatásainak 
fejlesztése” cím ű pályázathoz kapcsolódó, „M űszaki ellen őri szolgáltatás 
megrendelése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől  

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő  
Szintén az INCORSO és az OBELISZK Stúdió Kft. nyújtott be ajánlatot. Hiánypótlásra került 
sor, az OBELISZK Kft. itt sem nyújtotta be a megfelelő dokumentumokat, így itt is az INCORSO 
Építész és Építőműhely Kft. nyerte a közbeszerzést. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolt annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
683/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 225/2013. (IV. 18.) számú határozatában „A Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az INCORSO Építész és 
Építőműhely Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 84.)  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 3.150.000.-Ft + ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrende zési kivitelezési munkáinak és a 
szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelé se” elnevezés ű közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő  
Két részről van szó. Az első a Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési munkák, 
ahol a GARDEN Kft., a ZÖFE Kft. és a LYRA FLORAE Kft. nyújtott be ajánlatot. A hiánypótlás 
során azonban a GARDEN Kft. és a LYRA FLORAE Kft. nem teljesítette a hiánypótlást, illetve 
érvénytelennek minősült a LYRA FLORAE Kft. ajánlata, így a ZÖFE Kft. nyerte, és itt lejjebb is 
vitte az árat, és így az ő ajánlati árát kellene elfogadni. A harmadik rész tekintetében, ez a 
Kárpát-medence domborműve, itt két ajánlat érkezett: a Horváth és Társa Restaurátor és 
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Művészeti Szolgáltató Bt., valamint az Abart Kft. Az Abart Kft. szintén érvénytelennek minősül, 
mert alkalmassága nem állapítható meg. A tárgyaláson szintén részt vett a Horváth és Társa 
Bt., aki lejjebb vitte az ajánlati árát, szintén belefér a becsült értékbe.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok közül valakinek ellenvetése a határozati 
javaslatok egyben történő megszavazásával kapcsolatosan. 
 
Ellenvetés nem volt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés két határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
684/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 271/2013. (IV. 25.) számú határozatában „A Kossuth tér déli része környezetrendezési 
kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében 
(Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek 
elkészítése) nyertes ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.)  
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 99.883.850.-Ft 
+ ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
685/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 271/2013. (IV. 25.) számú határozatában „A Kossuth tér déli része környezetrendezési 
kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében 
(Kárpát-medence méretarányos domborművének kihelyezése) nyertes ajánlattevőnek a 
Horváth és Társa Restaurátor és M űvészeti Szolgáltató Bt. (1223 Budapest, Géza u. 3/b .) 
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 4.950.000.-Ft + 
ÁFA  ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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8. napirendi pont 
Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatá sok fejlesztése Hatvanban” cím ű 
pályázathoz kapcsolódó, „A Hatvany Lajos Múzeum épü letének felújításához 
kapcsolódó kivitelezési munkák és a kiviteli tervek  elkészítésének megrendelése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő  
Az EB Hungary Invest Kft. és a Jánosik és Társai Kft. nyújtott be ajánlatot. Hiánypótlásra került 
sor, melynek során a Jánosik és Társa Kft. nem nyújtotta be a hiánypótlásban előírt 
dokumentumokat, így az EB Hungary Invest Kft.-nek az ajánlata érvényes, szintén benne van a 
becsült értékben. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mikor kezdődik körülbelül? 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Augusztus 31-el lehet szerződést kötni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ezt jól látom itt, 100 millió Ft a tervekre és 200 millió Ft a beruházásra? 
 
Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéz ő 
Egyben van a kettő, együtt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok közül valakinek ellenvetése a határozati 
javaslatok egyben történő megszavazásával kapcsolatosan. 
 
Ellenvetés nem volt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés két határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
686/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 116/2013. (II. 28.) számú határozatában „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó, „A Hatvany Lajos Múzeum épületének 
felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák és a kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Jánosik és Társai Kft. 
(1145 Budapest, Szugló u. 61-63. V/3.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés d) 
és e) pontjai alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem felel meg 
valamennyi, az ajánlatkérő által előzetesen meghatározott alkalmassági feltételnek, illetve az 
ajánlat egyéb módon nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban és 
dokumentációban foglaltaknak. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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687/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 116/2013. (II. 28.) számú határozatában „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó, „A Hatvany Lajos Múzeum épületének 
felújításához kapcsolódó kivitelezési munkák és a kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében 
nyertes ajánlattevőnek az EB Hungary Invest Kft. (1163 Budapest, Máté u. 8.) 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, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz 208.889.363.-Ft + ÁFA 
ajánlati ár összeget.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 8. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érint ő forgalomtechnikai módosításról  
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kátai István osztályvezet ő 
 A kórház környékén merültek fel parkolási gondok a felújítás miatt, és a mellékleten bejelölt 
módosításokat láttuk indokoltnak. A rendőrséget megkerestük, egyetértenek, javasolják a 
módosításokat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
688/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Albert Schweitzer 
Kórház felújítása miatt, a kórház területén korábban biztosított várakozási, parkolási lehetőség 
biztosítása érdekében, a kórház bejáratához legközelebbi területen kerüljenek parkolóhelyek 
kijelölésre,  a gyalogosok biztonságos közlekedésének biztosítása mellett az alábbiak szerint: 
 

1. „Megállni tilos” tábla elhelyezése a Kastélykert utca és az Ifjúság útja közötti szakaszon. 
A várakozó autók  kitiltásával biztosítható a gyalogosok zavartalan, baleset mentes 
közlekedése. 

2. „Várakozóhely”  tábla elhelyezése a kórház kerítés mellett,  (Kastélykert utca, Ifjúság 
útja közötti szakaszon) úttal párhuzamos parkoló sáv kijelölése. 

3. „Várakozóhely”  tábla elhelyezése a Kastélykert utca felőli oldalra, a 24 db jármű 
befogadására alkalmas terület kijelölésére. 

4. „Lakó-pihenő övezet” táblák áthelyezése, a Kastélykert út, és az Ifjúság úton. 
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Határid ő: 2013. augusztus 15.  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a csapadékvíz elvezetési rendszer egyes elemeinek javításáról   
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kátai István osztályvezet ő 
Négy tétel szerepel, beszakadt csatornát kell kijavítani, illetve csatornafedelekkel vannak 
problémák. Ezeknek a pótlása, illetve néhány darabnak a legyártását szeretnénk megcsinálni. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok közül valakinek ellenvetése a határozati 
javaslatok egyben történő megszavazásával kapcsolatosan. 
 
Ellenvetés nem volt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés négy határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
689/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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, Tizeshonvéd utca 15. sz. előtt lévő 
csapadékvíz átkötő cső cseréjével és járulékos munkáinak elvégzésével a PALOBAN-BAU Kft.-
t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 118.365,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
690/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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, Ifjúság útja Kastélykert út 
kereszteződésében, valamint az Ifjúság útja 6., 16-18. és, 18-20. szám alatti ingatlanok előtti 
csapadékvíz csatorna fedlapok szintbe helyezésével és járulékos munkáinak kivitelezésével a 
MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 
215.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
691/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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, Pázsit út 24. szám alatti tömbház 
bejárata előtti csapadékvíz elvezető akna helyreállítási munkáinak kivitelezésével a PALOBAN-
BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky út 15.) bízza meg bruttó 43.796,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
692/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerint átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan területén lévő csapadékvizes aknák 
fedlapjainak előregyártásával és leszállításával a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 243.840,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adomán yozásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nehéz volt a döntést meghozni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
693/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 „Tiszta, virágos Hatvanért” címet és 
helyezést az alábbi ingatlanoknak adományozza: 
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  Lakóház kategóriában: 

1.  helyezett – Kovácsné Kurunczi Andrea /3000 Hatvan, Forgács Simon út 42./ 
   2.   helyezett – Szál Ferenc /3000 Hatvan, Hegyalja út 94./ 

3.  helyezett – Schlögl Lászlóné /3000 Hatvan, Doktay Gyula utca 120./ 
 
 Többlakásos lakóépület kategóriában: 

1. helyezett – Társasház 2001 Ingatlankezelő  Kft. /3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 22. 
társasház/ 

2. helyezett – Deák Istvánné közös képviselő /3000 Hatvan, Pázsit u. 23-25. társasház/ 
3. helyezett – Lakatos Gyula közös képviselő /3000 Hatvan, Pázsit u. 19. társasház/ 

 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2013. évi városüzemeltetési feladatai között a 2013. évi 
Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 12. (kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kondek Zsolt képvisel ő 
Az is egy érdekes dolog volt, hogy a kastély oldalába csinálják a kerítést és kihagyták a fának 
azt a gyökér részét inkább, minthogy a kerítés fölött kinövő fát vetették volna ki.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, hogy van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés, hogy a nyolc határozati 
javaslatról egyben történjék a szavazás.  
 
Ellenvetés nem volt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 

 
694/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5227/1 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Mártírok útja 
2. számú ingatlan előtti közterületen álló 3 db kiszáradt berkenyefa kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növény 3 db keskenylevelű kőrisfa növény beültetésével kerüljön pótlásra.  
 

 
Határid ő: 2013. augusztus 16. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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695/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2994/1 hrsz.-ú   területen, természetben a Hatvan, 
Grassalkovich Kastély Ny-i szárnya mellett lévő közterületen 1 db akácfa, 1 db ostorfa, 1 db 
keskenylevelű ezüstfa, 1 db bodza, 1 db bálványfa és sarjadékok, valamint a Hatvan, Magyar 
Posta Zrt. épülete mellett lévő 1 db kiszáradt fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 
5 db gömbkőrisfa növények beültetésével a hatvani 895/7 hrsz.-ú, természetben a Rákóczi F. 
úti közterületen kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 16. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
696/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2702/2 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, 
Grassalkovich Kastély kerítése mellett lévő közterületen 3 db balesetveszélyes akácfa 
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 3 db gömbkőrisfa növények beültetésével a 
hatvani 895/7 hrsz.-ú, természetben a Rákóczi F. úti közterületen kerüljön pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 16. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
697/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5227/1 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Kossuth tér 
D-i térrészén lévő közterületen álló 1 db ecetfa, 6 db japán akácfa, 1 db vadszilvafa, 1 db 
jegenye fenyőfa, 3 db keleti tuja, 5 db tiszafa, 1 db magyal, 1 db görög jegenyefenyőfa, 1 db 
ezüst juharfa, 3 db ezüst fenyőfa, valamint 3 db gesztenyefa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növény 26 db gömbkőrisfa növény beültetésével a hatvani 895/7 hrsz.-ú, természetben 
a Rákóczi F. úti közterületen kerüljön pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 16. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
698/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5227/1 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Szent 
Adalbert Templom melletti közterületen álló 1 db balesetveszélyes akácfa kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a növény 1 db ezüst hársfa növény beültetésével kerüljön pótlásra a templom 
területén. 
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Határid ő: 2013. augusztus 16. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
699/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2994/3 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Kossuth tér 
Polgármesteri Hivatal előtti közterületen álló 1 db ezüstfenyőfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növény 1 db fenyőfa (ezüst vagy erdei fajtájú) növény beültetésével kerüljön pótlásra a 
kivágandó fa helyére. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 16. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
700/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 4568/43 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Gódor K. u. 
8. számú társasház mögötti közterületen álló 2 db kiszáradt fa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növény 2 db korai juharfa növény beültetésével kerüljön pótlásra a társasház területén. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 16. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
701/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 895/11 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Zöldfa u. 
2/a számú ingatlan mellett lévő közterületen fagyal kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növény 2 db gömbkőrisfa növény beültetésével a hatvani 895/7 hrsz.-ú, természetben a 
Rákóczi F. úti közterületen kerüljön pótlásra. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 16. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képvisel ő képvisel ői keretének egy 
részének felhasználásáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
702/2013. (VIII. 7.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 az önkormányzati tulajdonú közterületre 
kihelyezendő 3 db lánckorlát beszerzésével és telepítésével Koroknai Építőipari és Szolgáltató 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 319.126- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői 
kerete terhére 319.126,- Ft összegben biztosított. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 16. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt, rendkívüli ülését 9 óra 28 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

 BAGI MIKLÓS  PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            
 
 


