
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. augusztus 19-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Kovács Éva 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Dudásné Csikós Ágnes igazgatási 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 Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.

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

Papp István ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a meghívóban szereplő 
9. napirendi pontot (Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséhez szükséges átjátszási 
pont kialakításának támogatásáról), a 19. napirendi pontot (Előterjesztés önkormányzati tulajdonú 
bérlakás felújítási munkáiról) és a 24. napirendi pontot (Előterjesztés Köves Gáborné és Tarsoly 
Imre önkormányzati képviselők képviselői kereteik egy részének felhasználásáról), valamint vegye 
fel a napirendi pontok végére a „Székely utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák 
megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és a Tarsoly Imre 
önkormányzati képviselő képviselői kerete felhasználásáról szóló előterjesztést. 
dr. Szikszai Márta jegyző asszony kérte, hogy a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot, mely 
előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról, utolsó napirendi 
pontként tárgyalja meg a bizottság. 
A bizottság tagjai az elhangzott javaslatokkal egyhangúlag (4 „igen” szavazattal) egyetértettek.

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     875/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. augusztus 19-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a volt tüdőgondozó épületének ingyenes tulajdonba adása iránti igényről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző

2. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiállításainak megvalósításáról

3. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola eszközigényéről

Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben 
eljáró alpolgármester
Előadó 2-3. napirendi pontig: Ludányi Brigitta köznevelési referens

4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Vadfarm beruházáshoz nyújtandó támogatásról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

5. Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről

6. Előterjesztés tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos 
jóváhagyásáról

7. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséhez szükséges átjátszási pont 
kialakításához szükséges társasházi szavazáson történő szavazás utólagos jóváhagyásáról

8. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó döntések hatályon kívül 
helyezéséről

Előterjesztő 5-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester
Előadó 5-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

9. Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül közvilágítás 
korszerűsítésre vonatkozó pályázathoz kapcsolódó döntésről

10. Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásáról

Előterjesztő 9-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester
Előadó 9-10. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati 
osztályvezető

11. Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben”  című 
pályázattal kapcsolatos apci kirándulás megszervezéséről



Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

12. Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó döntésekről

13. Előterjesztés „Gyermek egészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani városrészben” 
című pályázathoz szükséges tájékoztatási feladatokról

14. Előterjesztés a „Hatvan város közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák és kiviteli tervek megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és 
közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról

15. Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése a 
KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat keretében”  tárgyú közbeszerzési eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésekről

16. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában című projekthez 
kapcsolódó kivitelezési munkák és  kiviteli tervek megrendelése”  tárgyában indított 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésekről

Előterjesztő 12-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester
Előadó 12-16. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

17. Előterjesztés a csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről

18. Előterjesztés idegenforgalmi nevezetességre utaló táblák kihelyezéséről

19. Előterjesztés Horváth Richárd, Köves Gábor Nándorné, Tarsoly Imre, Szinyei András és 
Nádas Sándor önkormányzati képviselők képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

20. Előterjesztés Horváth Richárd, Lestyán Balázs és Nádas Sándor önkormányzati képviselők 
képviselői kereteinek felhasználásáról

Előterjesztő 17-20. napirendi pontig: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó 17-20. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

21. Előterjesztés a „Székely utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

22. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete felhasználásáról
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

23. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester

     Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető

Határidő: 2014. augusztus 19.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Előterjesztés a volt tüdőgondozó épületének ingyenes tulajdonba adása iránti igényről

Papp István: A Zagyva-parton lenne ez, az önkormányzat megkapná, utána pedig a DISZI-nek 
adnánk oda.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     876/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a volt tüdőgondozó épületének 
ingyenes  tulajdonba adása  iránti  igényről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként dönt, hogy igényli a hatvani 5310 hrsz. 
alatt felvett, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában levő ingatlan Hatvan Város Önkormányzata 
részére történő ingyenes tulajdonba adását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. és 15. pontjában meghatározott 
közfeladatok (egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 
valamint sport, ifjúsági ügyek) ellátása céljából.
A Képviselő-testület a tulajdonba adás érdekében felmerülő valamennyi költséget vállalja, melyre 
50.000 Ft keretösszeget biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesteri jogkörében eljáró alpolgármesterét, 
hogy az ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről szóló okiratot aláírja és azt utólagos jóváhagyás 
céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2014. augusztus 22.
Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Gazdálkodási Iroda
útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény kiállításainak megvalósításáról

Papp István: Plusz 20 MFt keretet kellene megszavazni a fejlesztési hitel terhére. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     877/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  Integrált  Könyvtár  és 
Muzeális Gyűjtemény kiállításainak megvalósításáról  szóló előterjesztést  és az alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) színvonalas kiállításainak megvalósításához, 
amelynek fedezete, 20.000.000,- Ft a fejlesztési hitel terhére biztosított.

Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola eszközigényéről

Papp István: Itt  egy 685.800,- Ft-os eszközigényről van szó, ami az általános tartalék terhére 
biztosítva lenne a Kodály Zoltán Általános Iskolának. Létszámnövekedés volt, tehát  itt 416 főről 
440 főre változott a felvehető tanulólétszám.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     878/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola eszközigényéről szóló előterjesztést és az alábbi  határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Hatvani Kodály Zoltán Általános 
Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) eszközeinek beszerzéséhez, amelynek 
fedezete, 685.800,-Ft Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék terhére biztosított.

Határidő: 2014. augusztus 22. (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Vadfarm beruházáshoz nyújtandó támogatásról 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     879/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére a  Vadfarm 
beruházáshoz nyújtandó támogatásról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére - utólagos elszámolási kötelezettség 
terhe mellett - 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint támogatást nyújt a Vadfarm II. ütemben 
történő fejlesztésének finanszírozása céljából, melynek fedezete fejlesztési hitel terhére kerül 
biztosításra.

Határidő: 2014. december 31. (elszámolásra)
Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről

Papp István: Plusz munkálatokat kell elvégeznünk és ehhez volt árajánlatkérés.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     880/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2014. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 226/2014. (II. 27.) számú 
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

Határidő: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására)



Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     881/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvodában (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) lévő terasztetőn és épület közötti hézag megszüntetési 
munkálataival a Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg bruttó 
97.790,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős:  Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és Városfej-
lesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     882/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) Bajza utca felőli bejárati kapujának cseréjével a Kovácsmester-60 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 117.800.-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítási feladatok között 
biztosított.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és Városfejlesz-
tési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     883/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) lévő tanterem és a tanári szoba parkettájának felújítási 
munkálataival a  Stone-Parkett Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3281 
Karácsond, Pálffy út 6.) bízza meg bruttó 302.895,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.



Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és Városfejlesz-
tési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     884/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Védőnői Szolgálat I. (székhely: 3000, Hatvan, 
Horváth Mihály út 17.) védőnői munkaszobájában és tanácsadói részben lévő linóleum cserélési 
munkálataival a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg 
bruttó 301.943,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő  :   azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és Városfejlesz-
tési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos 
jóváhagyásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     885/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tűzijáték megtartásához kiadott 
tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Absolut Pyro Tűzijáték 
Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató  Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 5.) kérelmező 
részére  a  2014. augusztus 20-án 20.00 és 22.30 óra között (rendezvényhez igazodva) Hatvan, 
Népkertben tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulást.

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer fejlesztéséhez szükséges átjátszási pont 
kialakításához szükséges társasházi szavazáson történő szavazás utólagos jóváhagyásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     886/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térfigyelő  kamerarendszer 
fejlesztéséhez  szükséges  átjátszási  pont  kialakításához  szükséges  társasházi  szavazáson  történő 



szavazás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a  Hatvan városában működő önkor-
mányzati tulajdonú térfigyelő kamerarendszer további fejlesztéséhez szükséges új átjátszási pont-
nak, a Horváth Mihály út 8. számú társasház tetején történő kiépítését, a hatvani 3978/33/A/1 hely-
rajzi számú ingatlan 173/10.000-ed tulajdoni illetőség, 3978/33/A/22 helyrajzi számú ingatlan 
237/10.000-ed tulajdoni illetőség, 3978/33/A/24 helyrajzi számú ingatlan 270/10.000-ed tulajdoni 
illetőség és a 3978/33/A/31 helyrajzi számú ingatlan 270/10.000-ed tulajdoni illetőség alapján, mint 
a társasházban mindösszesen 950/10.000-ed eszmei hányadú tulajdoni illetőséggel rendelkező tulaj-
donos.
A képviselő-testület utólagosan jóváhagyja  Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgár-
mesterének az írásbeli szavazólapon történő szavazás során megtett engedélyező igen szavazatát.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó döntések hatályon kívül 
helyezéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     887/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a távfelügyeleti  ellátásra, 
karbantartásra  vonatkozó döntések  hatályon  kívül  helyezéséről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Monitoring Távfelügye-
let Kft.-vel megkötött távfelügyeleti megbízási szerződés és karbantartási szerződés módosítására 
vonatkozó 587/2014. (VI. 26.) számú határozatát. 

Határidő:2014. augusztus 31. (szerződések módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül közvilágítás 
korszerűsítésre vonatkozó pályázathoz kapcsolódó döntésről

Papp István: Ez hosszabb távon fog hozni egy csomó pénzt a városnak, ha megvalósul ez a LED-
es világítás.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     888/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó pályázathoz kapcsolódó döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 618/2014. (VII. 24.) számú határozatát módo-



sítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program 
keretén belül közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó pályázat megvalósításához szükséges 
energetikai tanulmány elkészítésével járó feladatok elvégzésével a Sistrade Kft.-t (székhely: 7625 
Pécs, Magaslati út 47/A.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 9.330.893,-Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a megbízási díj megfizetésének 
feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.”

Határidő: 2014. augusztus 21. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál 
a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     889/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Területi  együttműködést 
segítő  programok  kialakítása  az  önkormányzatoknál  a  konvergencia  régiókban”  című  pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az ÁROP-1.A.3-
2014 azonosítószámú, '”Területi  együttműködést  segítő  programok  kialakítása  az 
önkormányzatoknál  a  konvergencia  régiókban”  című pályázati felhívásra. Az igényelhető 
támogatási összeg legalább 15 millió forint és legfeljebb 22 millió forint. A támogatás intenzitása 
100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város alpolgármesterét a pályázat benyújtására 
és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.  

Határidő: 2014. szeptember 30. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város alpolgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     890/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Területi  együttműködést 
segítő  programok  kialakítása  az  önkormányzatoknál  a  konvergencia  régiókban”  című  pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.3-2014 azonosítószámú, '”Területi 
együttműködést segítő  programok kialakítása az Önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” 
című pályázat 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. Szinyei András alpolgármester;
2. Lukács László osztályvezető;



3. Tyukodiné Márkus Mariann ügyintéző

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város alpolgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben”  című 
pályázattal kapcsolatos apci kirándulás megszervezéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     891/2014.     (VIII.     19.)     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-6.1.2-11/3-2012-0005 azonosítószámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a 
hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a kirándulások megszervezésével és 
lebonyolításával Sprint 60 Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.) mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg  bruttó 438.000,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a 
pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. szeptember 1. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     892/2014.     (VIII.     19.)     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, „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban 
(Öveges Program)”  című pályázathoz kapcsolódó irodabútor beszerzéssel az Almus Pater Zrt.-t 
(székhely: 6726 Szeged, Fő fasor 121.) bízza meg bruttó 1.247.966,- Ft vállalkozási díjért mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A vállalkozási díj pénzügyi fedezete a pályázatban rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. augusztus 19.  (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város alpolgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     893/2014.     (VIII.     19.)     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, „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban 
(Öveges Program)”  című pályázathoz szükséges újabb dokumentálási, irattározási és archiválási 



eszközök beszerzésével Papp Lászlóné egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Á. út 31.) 
bízza meg bruttó 3.050.000,- Ft vételárért mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
A  pénzügyi fedezet a pályázatban rendelkezésre áll.

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

13./ napirendi pont 
Előterjesztés „Gyermek egészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani városrészben” című 
pályázathoz szükséges tájékoztatási feladatokról

Papp István: Épül már az új gyermekorvosi rendelő és pályázat szerint kell publikálni, hogy ez 
épül és van. A pályázatnak egy része ez a pénz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     894/2014.     (VIII.     19.)     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 az 
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0113 azonosító számú, „Gyermek egészségügyi alapellátás fejlesztése az 
újhatvani városrészben”  című pályázathoz kapcsolódó tájékoztató táblák elkészítésével és 
kihelyezésével az AE Design és Grafika Bt.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Kossuth út 33.) mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 195.580,- Ft vállalkozási 
díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított.

Határidő: 2014. augusztus 21.  (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város alpolgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan város közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák és kiviteli tervek megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról és 
közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról

Papp István: Máskor legyen egy képviselő is benne.
dr. Borbás Zsuzsanna: Nem lehet benne képviselő, mert a közbeszerzési törvény kimondja, hogy a 
döntéshozó nem lehet bíráló bizottsági tag. Igaz, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság a döntéshozó, de ha a becsült értéknél magasabb a legkedvezőbb ajánlat, akkor a 
képviselő-testület elé kell vinnünk és emiatt nem tehetjük bele.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     895/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan város közvilágításának 
korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan város közvilágításának 
korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés becsült 
értéke 228.139.796.-Ft.



A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan város közvilágításának 
korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű, 
nettó  228.139.796.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.

Határidő: 2014. augusztus 21. (az eljárást megindító felhívás feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     896/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan város közvilágításának 
korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hatvan város közvilágításának 
korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a Közbeszerzési és 
Beruházási Tanácsadó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Toboz u. 1.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.500.000.-Ft megbízási díjért.
A megbízási díj megfizetésének a feltétele a támogatói döntés rendelkezésre állása.

Határidő: 2014. augusztus 19. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése a KEOP-
2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat keretében”  tárgyú közbeszerzési eljárással 
összefüggésben meghozandó döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna: A bizottság már döntött ennek az eljárásnak az eredményéről aszerint, hogy 
egy ajánlat érkezett és értelemszerűen ez lett a nyertes ajánlat, de miután ez a döntés megszületett, 
akkor került hozzánk, illetve a közbeszerzési ügyintézőhöz még további két ajánlat, amit elkésve, 
postai úton küldött az ajánlattételre felkért másik két cég. Ezeket figyelmen kívül hagyni nem lehet, 
még akkor sem, ha már a döntés megszületett, mivel az elkésett ajánlatok érvénytelen ajánlatok és 
erről az érvénytelenségről kellene dönteni.
Papp István: Tehát mind a kettő érvénytelen lett és újra ki kell írni. 
dr. Borbás Zsuzsanna: Nem kell kiírni, mert az, amelyik időben érkezett, az érvényes volt és az 
már nyert, csak nyilván ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül még akkor sem, hogyha a döntés már 
megszületett.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     897/2014.     (VIII.     19.)     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 563/2014. (VI. 26.) számú határozata alapján indult, „A Hatvani Kodály 
Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat 
keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy az ATRYUM 
INVEST Kft. (székhely: 1186 Budapest, Margó Tivadar utca 220.) ajánlattevőnek az ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlatot 
az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.

Határidő: 2014. augusztus 22. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     898/2014.     (VIII.     19.)     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 563/2014. (VI. 26.) számú határozata alapján indult, „A Hatvani Kodály 
Zoltán Általános Iskola energetikai korszerűsítése a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat 
keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a Lara-Therm Kft. 
(székhely: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 168.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) 
pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlatot az ajánlattételi határidő 
lejárta után nyújtották be.

Határidő: 2014. augusztus 22. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában című projekthez 
kapcsolódó kivitelezési munkák és  kiviteli tervek megrendelése”  tárgyában indított 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésekről

Papp István: Már a vasúti hídnál vannak, ugye?
dr. Borbás Zsuzsanna: Nem ez, a Horváth M. úti kerékpárút.
Papp István: Nem ezt mondom, hanem a másik. Boldog felől indultak.
Kondek Zsolt: Biztos ott vannak.
Köves Gábor Nándorné: Itt láttam a DISZI környékén, hogy gyalulják le a töltést.
Papp István: Arra már tettek talán követ. Haladnak szépen, ha meglesz csinálva, akkor le lehet 
kerékpározni egészen Szolnokig.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     899/2014.     (VIII.     19.)     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”  tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2014. (IV. 10.) számú határozata alapján 
indult, „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában című projekthez kapcsolódó 
kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 



döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a DUNA ASZALT 
Kft. (székhely: 6060 Tiszakécske, Béke u. 150.) 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 
147.186.493,86.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. augusztus 19. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     900/2014.     (VIII.     19.)     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”  tárgyában indított közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése 
Hatvan városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez a pályázati 
forrásból biztosított összegen felül bruttó 5.443.847,2.-Ft pénzügyi forrást biztosít fejlesztési hitel 
terhére.

Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

17./ napirendi pont 
Előterjesztés a csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről

Papp István: Meg lett pályáztatva.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     901/2014.     (VIII.     19.)     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 Tizeshonvéd utcában 2 db csapadék- vízelvezető akna 
kialakítási munkálataival a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) 
bízza meg bruttó 182.013,- Ft. összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     902/2014.     (VIII.     19.)     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, Dembinszky utcában 4 db csapadék- 



vízelvezető akna kialakítási munkálataival a Barnibau-Épitő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron utca 22.) bízza meg bruttó 317.500,- Ft. összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     903/2014.     (VIII.     19.)     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, Kazinczy utca 8. számú társasház előtt 
1 db csapadék-vízelvezető akna kialakítása és 2 db csapadék-vízelvezető akna javítási 
munkálataival a Building Expert Kft.-t (székhely: Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 
162.191,- Ft. összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     904/2014.     (VIII.     19.)     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, Eötvös utca 8. számú ingatlan előtt 
lévő 1 darab csapadék-vízelvezető akna javítási munkálataival a Barnibau-Épitő Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 44.450,- Ft. összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     905/2014.     (VIII.     19.)     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, Ifjúság útja 5., 9., és a 2. számú 
társasházak előtt 3 darab csapadék-vízelvezető akna kialakításával a MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 269.365,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll.



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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     906/2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a Hatvan, Kossuth Lajos általános iskola 
csapadékvíz elvezetési rendszer javítási munkálatainak elvégzésével a GEOGÉP Kft.-t (székhely: 
5100 Jászberény, Réhely utca 39.) bízza meg bruttó 1.401.267,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

18./ napirendi pont 
Előterjesztés idegenforgalmi nevezetességre utaló táblák kihelyezéséről

Papp István: Három pályázat érkezett, a legkedvezőbb nyert.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     907/2014.     (VIII.     19.)     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 PLASTIROUTE Kft.-t (székhely: 2600 Vác, 
Külső Rádi út (5557 hrsz.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 
idegenforgalmi nevezetességre utaló tábla legyártásával és kihelyezésével bruttó 209.741,- Ft/db 
egységáron 1.500.000,- Ft keretösszegig.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás”  költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

19./ napirendi pont 
Előterjesztés Horváth Richárd, Köves Gábor Nándorné, Tarsoly Imre, Szinyei András és 
Nádas Sándor önkormányzati képviselők képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

Papp István: Ezek is meg lettek pályáztatva, jó sok minden lesz itt csinálva.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     908/2014.     (VIII.     19.)     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 Bercsényi út –  Irinyi utca kereszteződésében 



található kőkereszt javítási munkáival a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 
u. 22.) bízza meg bruttó 302.260,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Horváth Richárd önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     909/2014.     (VIII.     19.)     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 Bercsényi út, a Mészáros Lázár út, a Kölcsey 
Ferenc utca, valamint az Apafi utca közelében található betonfelületek javításával a Kavicsút Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16.) bízza meg bruttó 290.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Horváth Richárd önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     910/2014.     (VIII.     19.)     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 Radnóti utcába buszváró legyártásával az 
Euroelement Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 18.) bízza meg bruttó 1.209.675,- Ft 
összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Horváth Richárd önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     911/2014.     (VIII.     19.)     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 Radnóti utcába buszváró alapjának 
kialakításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót  (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza 
meg bruttó 125.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Horváth Richárd önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)



Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     912/2014.     (VIII.     19.)     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 Dózsa György utca 36. számú ingatlan előtti 
járdaszakasz javításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 
17/4.) bízza meg bruttó 67.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     913/2014.     (VIII.     19.)     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 Szabadság út 56. számú ingatlan előtti járda egy részének 
javításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg 
bruttó 132.860,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői 
kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     914/2014.     (VIII.     19.)     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 Dembinszky utca 43. számú ingatlan előtti járdaszakasz 
javítási munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) 
bízza meg bruttó 60.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői 
kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     915/2014.     (VIII.     19.)     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 Rózsa utca 3 számú ingatlan előtti járda javításával Kővári 



Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 129.000,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Szinyei András önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     916/2014.     (VIII.     19.)     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 Barcsay utca 30. számú ingatlan előtti járda javításával 
Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 
334.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

20./ napirendi pont 
Előterjesztés Horváth Richárd, Lestyán Balázs és Nádas Sándor önkormányzati képviselők 
képviselői kereteinek felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   917  /2014.     (VIII.     19.)     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 4 db ülőpad beszerzésével a Városszépítő Kft.-t 
(székhely:  5100  Jászberény,  Ady  E.  út  25.)  bízza  meg  bruttó  306.324,-Ft összegben,  mint 
kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd képviselői kerete 
terhére 306.324,- Ft összeg erejéig biztosított.

Határidő: 2014. augusztus 26. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   918  /2014.     (VIII.     19.)     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, Pázsit utca 27. -29. számú társasház 
előtt található töredezett járdaszakasz aszfalttal történő felújításával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 447.675,- Ft összegben, mint az 



önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014.  évi  költségvetéséről  szóló 7/2014. (II.  14.)  önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Lestyán Balázs képviselői kerete 
terhére 447.675,- Ft összeg erejéig biztosított.

Határidő: 2014. augusztus 26. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   919  /2014.     (VIII.     19.)     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  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú  Zrt.-t  bízza  meg  a  közterület-karbantartási  tevékenység  ellátására  vonatkozó 
közszolgáltatási  szerződés  alapján  a  Hatvan,  Gódor Kálmán utca. 6.-8. szám között lévő 
közterületre 1 m3 sóder szállítási munkáival bruttó 9.810,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Nádas Sándor képviselői kerete 
terhére 9.810,- Ft összeg erejéig biztosított.

Határidő: 2014. augusztus 26. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

21./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Székely utca felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Papp István: Itt többletmunkák keletkeztek és 7 MFt plusz pénzt a fejlesztési hitel terhére kellene 
megszavaznunk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   920  /2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Székely utca felújításához 
kapcsolódó kiegészítő  munkák megrendelése"  tárgyú  közbeszerzési  eljárás megindításáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Székely utca felújításához kapcsolódó 
kiegészítő munkák megrendelése" elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 7.000.000.-Ft.
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Székely utca felújításához kapcsolódó 
kiegészítő munkák megrendelése" elnevezésű, 7.000.000.-Ft nettó 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző;



5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határid  ő:   2014. augusztus 25. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22./ napirendi pont 
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   921  /2014.     (VIII.     19.)     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 Knézich utca 17. sz. előtti szakaszon 57 m2 
beton járda felújításával a Building Expert Kft .-t  (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) 
bízza meg bruttó 464.312,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.  14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   922  /2014.     (VIII.     19.)     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 Knézich utca 14. sz. előtti szakaszon 65 m2 
beton járda felújításával a Barnibau-Építő Kft .-t  (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 567.944,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.  14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

23./ napirendi pont 
Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról

Papp István: Meg lett pályáztatva.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   923  /2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma 
vásárlást szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező többgyermekes 
családoknak, amelyek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, az 1995-2013. között 
született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként, valamint az önkormányzat által 
megállapított szociális ellátásában részesülők, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani 
Járási Hivatala által megállapított rendszeres pénzellátásban részesülők, illetve a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők részére. A vásárlásra jogosultak személyenként 
15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát
kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű 
tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen 
vehető igénybe.

Határidő: 2014. október 30 . (akció lebonyolítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   924  /2014.     (VIII.     19.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. október 4-ére tervezett kedvezményes 
burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Polgaro Kft.-től (székhely: 9144 Kóny, Pattantyús Ábrahám Géza utca 2.) rendeli meg a burgonyát 
75.000 kg mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 kg-os 
kiszerelésben, összesen bruttó 7.277.100,- Ft értékben. A képviselő-testület az almát a Paprikaker 
Tész Kft.-től (székhelye: 5665 Pusztaottlaka, kült. 026/134 hrsz), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben bruttó 
4.127.500,- Ft értékben.

Határidő: 2014. szeptember 28. (a szállítási szerződések megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.50 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné           Papp István

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


