
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2014. december  18-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális 
termében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- Tóth Ivett 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.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1289  /2014.     (XII.   18  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. december 18-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a "Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén" elnevezésű pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításával összefüggő kiegészítő 
munkák megrendelése"  elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-3. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető



4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés közvilágítási hálózat javításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 4-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési 
osztályvezető

Határidő: 2014. december 18.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a "Kalandozzunk  kerékpárral  a  Zagyva-folyó  mentén"  elnevezésű  pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Tóth  Ivett:  Október  végéig  az  Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. volt 
megbízva  a  projektmenedzsment  feladatok  ellátásával.  Sajnos  a  munkájuk  minősége  nem  volt 
megfelelő, ezért azonnali hatállyal fel lett bontva a szerződésük. November hónapban elindult az új 
eljárás, ugyanis még a projektben vannak további feladatok, illetve meghosszabbítottuk február 27-ig és 
erre az időtartamra a fennmaradó keretet megbecsülve adták meg az ajánlatukat.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1290  /2014.     (XII.   18  .)     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 a 906/2014. (XI. 27.)  számú határozata alapján indult, „Projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú pályázattal 
összefüggésben” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft. 
(székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. IV/3.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 11.350.000.-Ft 
+ ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. december 18. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről

Papp István: Ez a szárazmalom ügye, ami 100%-os támogatottságú. Nekünk pénzünkbe nem kerül, 
viszont a közbeszerzési eljárásban kötelező elem, hogy ilyen legyen.
Tóth Ivett:  Ilyen a pályázati kiírás.
Papp István: Itt vannak a bíráló bizottság tagjai, amiben képviselők nem vehetnek részt, nehogy valami 
ráhatásuk legyen az ügyre.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1291  /2014.     (XII.   18  .)     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 a 902/2014. (XI. 27.)  számú határozata alapján indult, „Projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a NOUV Kft.  (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 
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 24.700.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. december 18. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal felújításával összefüggő kiegészítő 
munkák megrendelése"  elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Tóth Ivett:  A Polgármesteri Hivatal épületén pótmunkák kerültek elrendelésre, ezt ugyanaz a cég végzi, 
aki az alap beruházást. A becsült költsége ennyi a hiányzó munkálatoknak, amelyek január-február 
végéig befejeződnek.
Marján  János: Megszűnik a sár ott hátul?
Tóth Ivett:  Az sajnos nem oda tartozik.
Köves Gábor Nándorné: Ilyenkor ezt ki fizeti? Nekünk kell fizetni, amit ő elrontott?
Schósz Gabriella:  Nem lett elrontva, ez pótmunka.
Marján  János: Belül az épületben? 
Schósz Gabriella:  Kívül is és belül is.
Marján  János: A járda is meg lesz csinálva?
Schósz Gabriella:  Folyamatban vannak  a hivatal belső tereinek és a piacnak a koncepciótervei, de 
vannak már szerződéseink engedélyezési tervek készítésére és annak az egyik tervezési része az, hogy 
itt a belső tereket megtervezik. Környezetrendezési terveket, közműterveket, piacterveket készítenek. 
Arról  még 2014. nyarán született döntés, hogy ezek a tervek elkészüljenek és utána lesz ez az udvaron 
belüli környezetrendezés.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1292  /2014.     (XII.   18  .)     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 a 908/2014. (XI. 27.)  számú határozata alapján indult, "Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal felújításával összefüggő kiegészítő munkák megrendelése" elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 
ZERON Zrt.  (székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I. em. 3.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel 
arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-
szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) 
pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 
13.599.494.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. december 18. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos döntésekről



Köves Gábor Nándorné: Kíváncsi leszek, hogy mikor lesz már lakója ezeknek a lakásoknak.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1293  /2014.     (XII.   18  .)     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, Legány Ödön utca 61. fsz. 1. szám alatti lakásban szükséges 
munkálatok elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 89.027,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1294  /2014.     (XII.   18  .)     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, Legány Ödön utca 61. fsz. 3. szám alatti lakásban szükséges 
munkálatok elvégzésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.) bízza meg bruttó 
35.458,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1295  /2014.     (XII.   18  .)     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, Legány Ödön utca 61. fsz. 4. szám alatti lakásban szükséges 
munkálatok elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 27.432,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1296  /2014.     (XII.   18  .)     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, Legány Ödön utca 61. szám alatt található közös helyiségek 
részleges felújításával, valamint kapuinak pótlásával Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Báthory u. 38.) bízza meg bruttó 253.365,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1297  /2014.     (XII.   18  .)     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, Legány Ödön utca 63. fsz. 2. szám alatti lakásban szükséges 
munkálatok elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 43.942,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1298  /2014.     (XII.   18  .)     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, Legány Ödön utca 63. szám alatt található lakásokhoz tartozó 
közös helyiségek részleges felújításával a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 
u. 22.) bízza meg bruttó 106.045,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1299  /2014.     (XII.   18  .)     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, Legány Ödön utca 65. fsz. 1. szám alatti lakásban szükséges 
munkálatok elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 81.153,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1300  /2014.     (XII.   18  .)     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, Legány Ödön utca 65. fsz. 4. szám alatti lakásban szükséges 
munkálatok elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 195.815,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1301  /2014.     (XII.   18  .)     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, Legány Ödön utca 65. 1. em. 3. szám alatti lakásban 
szükséges munkálatok elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 
22.) bízza meg bruttó 66.929,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1302  /2014.     (XII.   18  .)     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 24. 2. em. 7. szám alatti lakásban szükséges 
munkálatok elvégzésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.) bízza meg bruttó 
25.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1303  /2014.     (XII.   18  .)     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, Gódor Kálmán utca 12. 1. em. 9. szám alatti lakásban 
szükséges munkálatok elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 
22.) bízza meg bruttó 86.360,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

5./ napirendi pont 
Előterjesztés közvilágítási hálózat javításáról

Schósz Gabriella: Itt a Tesco melletti elkerülő útnak a közvilágításáról van szó. Ez önkormányzati 
hálózat, úgyhogy nekünk kell a javításáról gondoskodni és nincs benne a közvilágítás aktív elemeinek a 
karbantartási szerződésében, mert ez a passzív elem.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1304  /2014.     (XII.   18  .)     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, Bibó István és Tarjáni úti közvilágítási hálózat ellátását 
biztosító földkábel kiépítési munkáival a Geo-Lux szolgáltató Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös,Koháry 
út 20. IV/3.) bízza meg bruttó 737.206,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a Város- és községgazdálkodási költséghelyen rendelkezésre áll. 



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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.25 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné               Papp István

 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
            Bizottság elnök-helyettese                          Bizottság elnöke        


