
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. április 10-én 7.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag 
- Marján János tag (7. napirendi ponttól)
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok, önkormányzati képviselő
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Rékasi Éva számviteli, nyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő 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 3 „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     365/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. április 10-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés vízdíj tartozásból eredő követelés megvásárlásáról

2. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola Sportkörének polgármesteri keretből 
történő támogatásáról

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



Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-3. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
irodavezető

4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani, Balogh Ádám utca 8. szám alatt található 
ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

5. Előterjesztés a  „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és 
Csicsergő  Óvoda  épületenergetikai  fejlesztése   megújuló  energiaforrás  hasznosítással 
kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról

6. Előterjesztés a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról

7. Előterjesztés a  „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában című projekthez 
kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése”  tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról

8. Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében” 
tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről

9. Előterjesztés ”Térfigyelő kamerarendszer hálózat bővítése Hatvanban”  tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről

10. Előterjesztés ”Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program a Hatvani Százszorszép Óvodában” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésekről

Előterjesztő 5-10. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 5-10. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

11. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatalban”  című pályázattal kapcsolatos gyalogostúra 
megszervezéséről

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

12. Előterjesztés Horváth  Richárd  önkormányzati  képviselő  képviselői  kerete  egy  részének 
felhasználásáról

13. Előterjesztés zárt csapadékcsatorna szakaszok mosatással történő tisztításáról

Előterjesztő, előadó 12-13. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2014. április 10.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés vízdíj tartozásból eredő követelés megvásárlásáról



Papp István: Tudvalévő,  hogy  probléma  van  a  Pázsit  úton  és  a  vízdíjtartozás  valahogy 
felgyülemlett  ilyen  sokra.  Jóval  hamarabb  kellene  szólni  mondjuk  a  Vízműnek  és  a  közös 
képviselőnek is,  hogy ennyi  nem lehet.  Tudom, hogy van egy hajlam arra,  hogy nem akarnak 
fizetni,  de vannak normális,  rendes emberek is abban a lépcsőházban tudomásom szerint,  akik 
nagyon fel vannak háborodva, hogy egy-két ember, aki ráadásul még tudna is fizetni, se fizet. Tehát 
itt a követelés megvásárolásáról van szó, hogy ne legyen gond.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     366/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a vízdíj  tartozásból  eredő 
követelés megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-től (székhelye: 3300 
Eger, Hadnagy u. 9.) a Hatvan, Pázsit utca 7-11. számú társasházzal szemben fennálló tartozását 
bruttó 3.700.000,- Ft, azaz Hárommillió-hétszázezer forint értéken megvásárolja. A képviselő-
testület úgy dönt, hogy az önkormányzat a Társasház 2001. Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft.-nél 
(székhelye: 3200 Gyöngyös, Bethlen G. u. 10/1. fsz. 2.,) nyilvántartott 3.802.492,- Ft összegű 
tartozást, mint követelést átveszi ezzel a társasházi közös költség követelések jogosultjává válik.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a tartozás megvásárlásával, a 
követelések átvételével, beszámításával kapcsolatban mind a Heves Megyei Vízmű Zrt.-nél mind a 
Társasház 2001. Ingatlankezelő és Szolgáltató Kft.-nél eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye, valamint a megállapodásokat aláírja. 
A képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást  3.700.000,-  Ft erejéig a  2014. évi 
pénzmaradvány terhére biztosítja.

Határidő: 2014. április 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola Sportkörének polgármesteri keretből 
történő támogatásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     367/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Hatvani  Kodály  Zoltán 
Általános Iskola Sportkörének polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
Sportköre (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) számára 137.000,- Ft, azaz 
Egyszázharminchétezer forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglaltak szerint. A támogatási összeg a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. április 15. (a támogatási szerződés megkötésére)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



3./ 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     368/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (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 185.740,- Ft, azaz 
Egyszáznyolcvanötezer-hétszáznegyven forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező 
támogatási szerződésben foglaltak szerint. A támogatási összeg a Hatvan város 2014. évi 
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret terhére 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. április 15. (a támogatási szerződés megkötésére)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani, Balogh Ádám utca 8. szám alatt található 
ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

Schósz Gabriella: A legutóbbi bizottsági ülésen került felbontásra a pályázat, ahol megállapításra 
került, hogy a pályázat a kiírási feltételeknek maradéktalanul megfelel, így  célszerű a  pályázatot 
benyújtó Koroknai István részére az ingatlant eladni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     369/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati  tulajdonú 
hatvani,  Balogh  Ádám  utca  8.  szám  alatt  található  ingatlan  elidegenítéséről  szóló  pályázat 
értékeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani,  Balogh 
Ádám  utca  8.  szám  alatt  található  306 helyrajzi számú, 708  m2 nagyságú,  lakóház,  udvar 
megnevezésű  ingatlan  elidegenítésére irányuló, 217/2014.  (II.  27.)  számú határozata alapján 
meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti 
Koroknai  István  (lakcíme:  3000  Hatvan,  Apród  utca  15.)  részére,  bruttó  1.640.000,- Ft, azaz 
Egymillió-hatszáznegyvenezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés megkötésé-
re.

Határidő: 2014. május 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



5./ napirendi pont 
Előterjesztés a  „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és 
Csicsergő  Óvoda  épületenergetikai  fejlesztése   megújuló  energiaforrás  hasznosítással 
kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról

Schósz Gabriella: A pályázatot az önkormányzat megnyerte, így a kivitelezésre és kivitelezési 
tervekre a közbeszerzési eljárások megindítása szükséges, hogy a munkálatok minél előbb 
meginduljanak, ezért a bíráló bizottság tagjait szükséges megválasztani, valamint arról döntene a 
bizottság, hogy elindítja az eljárást. Tehát a kiviteli tervre  és a kivitelezésre együtt indul a 
közbeszerzési eljárás, a három intézményre külön-külön. 
Papp István: Lesz pucolva is kívülről?
Schósz Gabriella: Ez a külső hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét és a padlásszigeteléseket foglalja 
magába.
Papp István: Nagyszerű, legalább a 2-es iskola is megújul.
Kondek Zsolt: Az műemlékjellegű épület?
Schósz Gabriella: Nem, nem műemlék.
Kondek Zsolt: A kórháznak a nyolcemeletes épülete meg az?
Schósz Gabriella: Azért, mert az a Grassalkovich-kastélynak a műemléki területén helyezkedik el 
és amikor telekalakítást csinálnak, külön határozattal vonhatták volna ki a műemléki besorolás alól. 
Azért lett az, mert a Grassalkovich-kastély területén van. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     370/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Hatvan-Újhatvani  Római 
Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő  Óvoda épületenergetikai fejlesztése 
megújuló  energiaforrás  hasznosítással  kombinálva”  című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások megindításáról  szóló pályázat  értékeléséről szóló előterjesztést  és az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli  tervek elkészítése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés becsült értéke 900.000,- Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való 
szerződéskötés feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola épületenergetikai  fejlesztéséhez  kapcsolódó  kivitelezés  és  kiviteli  tervek  elkészítése” 
elnevezésű, nettó 900.000,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2014. április 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     371/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Hatvan-Újhatvani  Római 
Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő  Óvoda épületenergetikai fejlesztése 
megújuló  energiaforrás  hasznosítással  kombinálva”  című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások megindításáról  szóló pályázat  értékeléséről szóló előterjesztést  és az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Vörösmarty Óvoda 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli  tervek elkészítése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés becsült értéke 500.000,- Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való 
szerződéskötés feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Vörösmarty Óvoda 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek elkészítése” elnevezésű, 
nettó 500.000,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2014. április 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     372/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Hatvan-Újhatvani  Római 
Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicsergő  Óvoda épületenergetikai fejlesztése 
megújuló  energiaforrás  hasznosítással  kombinálva”  című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások megindításáról  szóló pályázat  értékeléséről szóló előterjesztést  és az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Csicsergő Óvoda épületenergetikai 
fejlesztéséhez  kapcsolódó  kivitelezés  és  kiviteli  tervek  elkészítése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült 
értéke 500.000,- Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá. A nyertes ajánlattevővel való 
szerződéskötés feltétele a Támogatási Szerződés megkötése.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Csicsergő Óvoda 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek elkészítése” elnevezésű, 
nettó 500.000,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni.



A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2014. április 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” tárgyú  közbeszerzési eljárás 
megindításáról

Papp István: Megnyertük ezt a pályázatot, a tendert ki kell írni és akkor lesz egy új rendelő. Az 
hozzá lesz építve a másikhoz oda hátulra, a 4-es iskolánál?
Schósz Gabriella: A felnőtt orvosi rendelőhöz.
Papp István: És a bejárat hogy lesz?
Schósz Gabriella: Meg lesz nyitva a kis utcából, a hátsó utcából lesz az orvosi rendelőnek egy 
másik bejárata, de elölről is be lehet majd menni, tehát mind a két irányból.
Papp István: Akkor majd lehet parkolni is ott hátul, gondolom, mert elég nagy terület van ott.
Schósz Gabriella: A parkolóhely meg lett határozva a tervekben.
Papp István: Reméljük egy szép, új épület lesz. Majd a parkolót meg kell csinálni oda, hogy be 
tudjanak állni az orvosok, meg mindenki, mert  az orvosi rendelő előtt nem tudnak hová parkolni, 
csak a kis utcákba.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     373/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Gyermekorvosi rendelő 
építése Újhatvanban”  tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gyermekorvosi rendelő építése 
Újhatvanban”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke 57.577.115,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás nettó 35.680.315,- Ft összegben pályázati forrásból, nettó 21.896.800,- 
Ft összegben saját forrásból biztosított. A saját forrás teljes része a 779/2012. (XI. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján Hatvan város 2014. évi költségvetésében elkülönítve szerepel.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyermekorvosi rendelő építése 
Újhatvanban” elnevezésű, nettó 57.577.115,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.



Határidő: 2014. április 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a  „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában című projekthez 
kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról

Schósz Gabriella: A Nádasdy T. úttól a 32-es út csatlakozásáig kerülne kialakításra a régi 3-as úton 
kerékpárút felfestésre. A jobb oldalon, hogyha Gyöngyös irányába megyünk, parkolóhelyek is 
kerülnek zöldterületekkel kialakításra úgy, hogy ez a Horváth M. út jelentős része is felújításra fog 
ezáltal kerülni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     374/2014.     (IV.   10  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hiányzó kerékpárút szakasz 
fejlesztése Hatvan városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és  kiviteli tervek 
megrendelése”  tárgyú  közbeszerzési eljárás megindításáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése 
Hatvan városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 142.900.000,- Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése 
Hatvan városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” 
elnevezésű, nettó 142.900.000,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 

Határidő: 2014. április 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében” 
tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     375/2014.     (IV.   10  .)     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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Könyvtári partnerkapcsolatok (belső partnerség, 
szervezeti kultúra és külső partnerség)”  elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzések 
lebonyolításával az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetét, mint ezen továbbképzések 
kizárólagos szervezőjét bízza meg összesen bruttó 160.000,- Ft összegben.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.

Határidő: 2014. április 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés ”Térfigyelő kamerarendszer hálózat bővítése Hatvanban” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről

Papp István: Van egy ilyen pályázat kiírva.
Lestyán Balázs: Mennyi kamera üzemel most jelen pillanatban?
Schósz Gabriella: 15 db.
Lestyán Balázs: Akkor ezt gyakorlatilag megduplázzuk.
Schósz Gabriella: Igen, de a vasúti hidas pályázatnál, abban a projektben is fognak kamerát venni.
Lestyán Balázs: Tehát a főútnak azt a részét fogja figyelni.
Schósz Gabriella: A kialakításra kerülő parki részt is.
Papp István: Ez nekünk azért jó, mert azt a 15 db-ot el tudjuk tenni a veszélyes körzetekbe, mint 
például a 6-os iskola környéke. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  376/2014.  (IV.  10.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Térfigyelő  kamerarendszer  hálózat 
bővítése Hatvanban”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be Hatvan város 
térfigyelő kamerarendszer hálózatának számbeli bővítésére a Magyarország 2014. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 18. „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 
támogatása” cím terhére . A tervezett beruházás becsült értéke: 33.703.281,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumok aláírására.

Határidő: 2014. április 23. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  377/2014.  (IV.  10.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Térfigyelő  kamerarendszer  hálózat 
bővítése Hatvanban”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ”Térfigyelő kamerarendszer hálózat bővítése 
Hatvanban” tárgyú pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és 
projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Horváth Richárd alpolgármester;
2.) Juhász Imre energetikus;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető;

Határidő:     2014. április 15. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés  ”Nemzeti  Ovi-Foci,  Ovi-Sport  Program a  Hatvani  Százszorszép  Óvodában” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésekről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  378/2014.  (IV.  10.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program a 
Hatvani Százszorszép Óvodában” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani az 
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport 
Program”  (a továbbiakban: Program) című felhívására a Hatvani Százszorszép Óvodában 
(székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) egy 7x13 méteres műfüves pálya kialakítására, 
utánpótlás-nevelésre és óvónőképzésre. A képviselő-testület a Program megvalósításához az 
Alapítványon keresztül önrészt biztosít, melynek becsült értéke max. bruttó 2.850.000,- Ft.  Az 
önerő Hatvan város költségvetésének 2014.évi pénzmaradványában  rendelkezésre áll. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok 
aláírására. 

Határidő: 2014. április 20. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  379/2014.  (IV.  10.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program a 
Hatvani Százszorszép Óvodában” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című 
pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Kondek Zsolt képviselő;
2.)  Ludányi Mária Hatvani Százszorszép Óvoda vezetője;
3.)  Dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető;



4.)  Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

Határidő:     2014. április 14. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatalban” című pályázattal kapcsolatos gyalogostúra megszervezéséről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  380/2014.  (IV.  10.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁM-
OP-6.1.2-11/1-2012-1409 azonosítószámú,  „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód prog-
ramok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázat keretén belül a gyalogostúra 
megszervezésével és lebonyolításával Sprint 60 Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.) mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt  bízza meg  bruttó 199.390,-  Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. április 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés  Horváth  Richárd  önkormányzati  képviselő  képviselői  kerete  egy  részének 
felhasználásáról

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  381/2014.  (IV.  10.)  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, Kandó Kálmán utca, Irinyi János utca 
kereszteződésénél lévő hatvani 35 hrsz.-ú telken 4 db játszóeszköz beszerzésével és telepítésével a 
HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.) bízza meg bruttó 970.407,- Ft összegben, 
mint a termékek kizárólagos magyarországi gyártóját és forgalmazóját.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati ren-
deletben a városüzemeltetési feladatok között képviselő keret költséghelyen rendelkezésre áll.

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

13./ napirendi pont 
Előterjesztés zárt csapadékcsatorna szakaszok mosatással történő tisztításáról

Lestyán Balázs: Az hogy lehet, hogy nem a hatvani vállalkozó fogja csinálja?



Papp István: Mert nem ő nyerte meg.
Lestyán Balázs: A csatornatisztító gép működik?
Schósz Gabriella:  Át van adva a Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek a szennyvízcsatorna gép, azt ők 
kezelik, de azt pályázatból nem lehet másra használni.
Lestyán Balázs: Értem, de működik, dolgozik az a masina? 
Schósz Gabriella: Igen.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  382/2014.  (IV.  10.)  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 zárt csapadékcsatorna szakaszok tisztítási 
munkáival a BÁWIMAX  Kft.-t (székhely: 2700 Cegléd, Nyár u. 11.) bízza meg bruttó 914,- Ft/m 
egységáron, bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 14/2014. (III. 14.) önkormányzati 
rendeletben  a  városüzemeltetési  kiadások  között  a  csapadékvíz  elvezetés,  szennyvízvezeték 
karbantartása költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke  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 7.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Lestyán Balázs           Papp István

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


