
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. január  30-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Gulyás Katalin városi főkertész
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp  István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4  fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

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

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

A    Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   84  /2014.     (I.   30  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. január 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Grassalkovich úti és Bástya utcai zöldszigetek öntözőrendszerének 
telepítéséről 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész



2. Előterjesztés a hatvani 2600/5 és 2603 hrsz.-ú ingatlanok mezőgazdasági haszonbérletével 
kapcsolatos döntésről 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária költségvetési irodavezető

3. Előterjesztés közterületek rendezésével kapcsolatos döntésekről

4. Előterjesztés a Szúnyog szigeten található magántulajdonú 2662/5 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonjogának rendezéséről 

5. Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20 kV-os távvezeték kiváltásáról

Előterjesztő 3-5. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

6. Előterjesztés az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt OHU-IFPR-2013-001 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról

7. Előterjesztés az OHU-IFPR 2013. évi Iparfejlesztési Pályázathoz kapcsolódó döntésekről

8. Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, 
korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról

Előterjesztő 6-8. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 6-8. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

Határidő: 2014. január 30.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Grassalkovich úti és Bástya utcai zöldszigetek öntözőrendszerének telepítéséről 

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

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  85/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Grassalkovich úti és Bástya 
utcai  zöldszigetek  öntözőrendszerének  telepítéséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich úti és Bástya utcai 
öntözőrendszer telepítésével a Kavicsút Kft.-t bízza meg (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 
024/16) bruttó 3.781.044,- Ft összegben, mint az önkományzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe  betervezésbe kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



2./ napirendi pont 
Előterjesztés a  hatvani  2600/5  és  2603  hrsz.-ú  ingatlanok  mezőgazdasági  haszonbérletével 
kapcsolatos döntésről 

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

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  86/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 2600/5 és 2603 hrsz.-ú 
ingatlanok mezőgazdasági haszonbérletével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a hatvani 2600/5 és 2603 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonában bekövetkezett 
változások miatt az ingatlanokra vonatkozó mezőgazdasági haszonbérleti szerződésből Hatvan 
Város Önkormányzatát megillető jogok védelme és az esetleges károk elhárítása érdekében a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés közterületek rendezésével kapcsolatos döntésekről

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

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  87/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton egyedi gyártású 
további 80 fm korlát elhelyezésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) 
bízza meg bruttó 2.194.560,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  88/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton és Kossuth téren 
elhelyezésre kerülő 10 db egyedi gyártású kerékpártároló készítésével a Kovácsmester Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.)  bízza meg bruttó 431.800,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.



Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  89/2014.  (I  .  30.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton és Kossuth téren 
elhelyezésre kerülő 36 db egyedi gyártású köztéri pad készítésével a Kovácsmester Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.)  bízza meg bruttó 3.031.236,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  90/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton elhelyezésre 
kerülő 10 db egyedi gyártású planténer elhelyezésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Hegyalja út 25.)  bízza meg bruttó 1.285.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  91/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton és Kossuth téren 
elhelyezésre kerülő 35 db jászberényi I. szemétgyűjtő beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 
5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 1.333.500,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót 
és forgalmazót.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  92/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „i  gen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton található 40 db 
fém közvilágítási oszlop festési munkáival a Centervill Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Pintér I. u. 
893/69 hrsz.) bízza meg bruttó 1.625.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,   Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  93/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton a T-Com 
aknafedlapok cseréjével a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg bruttó 
3.599.796,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  94/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton és Kossuth téren 
burkolható fedlapok beszerzésével a VM-ker Kft.-t (1043 Budapest, Munkásotthon u. 14-16.) bízza 
meg  bruttó 567.954,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  95/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúla  g) meghozott – határozata:  
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Mikszáth téri parkolóban a 
közvilágítási lámpatestek cseréjével a GA Magyarország Kft.-t (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark 
u. 1/a.) bízza meg  bruttó 1.836.296,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján



A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  9  6/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton a járdafelületbe 
kerülő „várfal-burkolat” beszerzésével a Semmelrock Stein + Design Kft.-t (2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. 
út 108.) bízza meg bruttó 1.304.900,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pé  nzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  97/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich úton ideiglenesen 
elhelyezésre kerülő öntöttvas fedlapok beszerzésével a Terra Metal Kft.-t (székhely: 1156 Budapest, 
Nyírpalota 24/8/47) bízza meg bruttó 299.085,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  98/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-liget rendezéséhez szükséges 
parkfitnesz eszközök telepítésével a ROYAL-KERT Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.) 
bízza meg bruttó 388.620,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  99/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-liget rendezéséhez szükséges 4 db 
„PAD Forma 190”  típusú pad és 2 db fa hulladékgyűjtő beszerzésével a ROYAL-KERT Kft.-t 
(székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.) bízza meg bruttó 1.062.288,- Ft összegben, mint kizárólagos 
gyártót és forgalmazót.



Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  100/2014.  (I.  30.)  számú  –  4   „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-liget rendezéséhez szükséges lépcső 
és rámpa kialakításával, valamint a közvilágítási hálózat tervezésével a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg 
bruttó 5.170.805,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  101/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér egyes részeinek 
környezetrendezéséhez szükséges meglévő burkolatok cseréjével  (cca. 1200 m2), zöldfelületek 
kialakítási, közvilágítás rendszer felújítási munkáival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 25.828.285,- Ft 
összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
alapján. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  102/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér egyes részeinek 
környezetrendezéséhez szükséges meglévő burkolatok cseréjével, zöldfelületek kialakítási, szobor 
áthelyezési és a közvilágítás rendszer felújítási munkáival, valamint térburkoló elemek 
beszerzésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 51.700.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján. 
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján



4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Szúnyog szigeten található magántulajdonú 2662/5 helyrajzi számú ingatlan 
tulajdonjogának rendezéséről 

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

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  103/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a Szúnyog szigeten található 
magántulajdonú 2662/5 helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának rendezéséről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért az önkormányzati tulajdonú hatvani 
2684/12 helyrajzi számú, 63 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
csereingatlanként történő felajánlásával, a hatvani 2662/5 helyrajzi számú, 316 m2 nagyságú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan kizárólagos tulajdonjogának megszerzése érdekében, 
olyan módon, hogy az ingatlanok értékkülönbözeteként jelentkező 117.000,-Ft-ot a 
magántulajdonú ingatlan tulajdonosai megfizetik Hatvan Város Önkormányzata részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok 
tulajdonjogának rendezése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye.

Határidő: 2014. február 15. (csereajánlat megtételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20 kV-os távvezeték kiváltásáról

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

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  104/2014.  (I.  30.)  szám  ú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szúnyog szigeten lévő 20 kV-
os távvezeték kiváltásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szúnyog szigeten lévő 2 db 20 kV-os 
távvezeték kiváltásával a GA Magyarország Kft.-t (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.) 
bízza meg bruttó 2.663.190,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.

Határidő: 2014. február 5. (szerződéskötésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által kiírt OHU-IFPR-2013-001 
azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról

dr. Borbás Zsuzsanna: A két előterjesztés szorosan kapcsolódik egymáshoz. Polgármester úr 
tárgyalt már vállalkozókkal biogáz üzem, illetve üvegpalack-gyártó üzem építéséről, 
létrehozásáról és az ehhez szükséges terveket, környezeti hatásvizsgálatot, illetve 
megvalósíthatósági tanulmányt el lehetne készíteni ebből a pályázati forrásból. Amennyiben ezt 



mi elkészíttetjük, akkor várható, hogy a közeljövőben kiírásra kerül a megvalósításra pályázat. Az, 
hogy ezt most ki fogja üzemeltetni vagy hogy fog működni, erről nekem még információm 
nincsen, mindenesetre nagy előnnyel indulunk, hogyha ezek a dokumentációk a rendelkezésünkre 
állnak. Nagyon gyorsan be kellene nyújtani a pályázatokat, 6 db pályázatot szeretnénk benyújtani 
és ehhez kapcsolódóan, mivel április 30-ig ezzel majd el is kell számolni, amennyiben nyerünk, a 
közbeszerzési eljárásokat meg kell indítani a beszerzésekre, a szolgáltatások megrendelésére.
Marján János: És az eszköz, meg hogy mennyibe kerül, stb.?
dr. Borbás Zsuzsanna: Ezt fogják most kiszámolni.
Marján János: Ha döntés van benne, akkor csináljuk.

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  105/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség  által  kiírt  OHU-IFPR-2013-001  azonosítószámú   pályázathoz  kapcsolódó  közbeszerzési 
eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és 
üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges előtervek megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó 
becsült értéke 11.811.023.-Ft.
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz.
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló 
értesítés megérkezik az önkormányzat részére.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és 
üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges előtervek megrendelése”  elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó;
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  106/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség  által  kiírt  OHU-IFPR-2013-001  azonosítószámú   pályázathoz  kapcsolódó  közbeszerzési 
eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és 
üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 
elemzés megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 11.811.023.-Ft.
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz.



Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló 
értesítés megérkezik az önkormányzat részére.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és 
üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 
elemzés megrendelése”  elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó;
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző

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

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  107/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség  által  kiírt  OHU-IFPR-2013-001  azonosítószámú   pályázathoz  kapcsolódó  közbeszerzési 
eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és 
üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 11.811.023.-Ft.
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz.
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló 
értesítés megérkezik az önkormányzat részére.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban üveghulladék-hasznosító és 
üvegpalack-gyártó üzem létesítéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 
megrendelése” elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó;
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző

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



A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  108/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség  által  kiírt  OHU-IFPR-2013-001  azonosítószámú   pályázathoz  kapcsolódó  közbeszerzési 
eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez 
szükséges koncepcionális előtervek megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 11.811.023.-
Ft.
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz.
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló 
értesítés megérkezik az önkormányzat részére.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez 
szükséges koncepcionális előtervek megrendelése”  elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó;
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző

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

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  109/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség  által  kiírt  OHU-IFPR-2013-001  azonosítószámú   pályázathoz  kapcsolódó  közbeszerzési 
eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez 
szükséges megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés megrendelése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 11.811.023.-Ft.
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz.
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló 
értesítés megérkezik az önkormányzat részére.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez 
szükséges megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés megrendelése”  elnevezésű, 
11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó;
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző

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

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  110/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség  által  kiírt  OHU-IFPR-2013-001  azonosítószámú   pályázathoz  kapcsolódó  közbeszerzési 
eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez 
szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 
11.811.023.-Ft.
A pénzügyi forrás 10%-os önerő biztosítása mellett 90%-ban a Támogatási Szerződés megkötése esetén 
pályázati támogatásból biztosított lesz.
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.
A nyertes ajánlattevővel a szerződéskötésre csak akkor kerül sor, ha a Támogatói Döntésről szóló 
értesítés megérkezik az önkormányzat részére.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez 
szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentáció megrendelése” elnevezésű, 11.811.023.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Gál Erzsébet, politikai főtanácsadó;
3.) Dusik Milán, műszaki ügyintéző;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés az OHU-IFPR 2013. évi Iparfejlesztési Pályázathoz kapcsolódó döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna: Az előző előterjesztés szólt a közbeszerzési eljárások megindításáról, itt 
pedig a 6 db pályázat benyújtásáról van szó. 

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  111/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  OHU-IFPR  2013.  évi 
Iparfejlesztési  Pályázathoz  kapcsolódó  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási 



Ügynökség által közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési 
pályázatot kíván benyújtani Hatvan városban üveghulladék hasznosító és üvegpalack-gyártó 
üzem létesítéséhez szükséges előtervek beszerzésére.
Az előtervek elkészítésének költsége bruttó  15.000.000 Ft.
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 
13.500.000,-Ft, az önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Horváth Richárd alpolgármester,
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző
4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző

Határidő: 2014. február 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  112/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  OHU-IFPR  2013.  évi 
Iparfejlesztési  Pályázathoz  kapcsolódó  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség által közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési 
pályázatot kíván benyújtani Hatvan városban üveghulladék hasznosító és üvegpalack-gyártó 
üzem létesítéséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 
beszerzésére.
A megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítésének költsége bruttó 
15.000.000 Ft.
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 
13.500.000,-Ft, az önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Horváth Richárd alpolgármester,
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző

 4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző

Határidő: 2014. február 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  113/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  OHU-IFPR  2013.  évi 
Iparfejlesztési  Pályázathoz  kapcsolódó  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség által közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési 
pályázatot kíván benyújtani Hatvan városban üveghulladék hasznosító és üvegpalack-gyártó 
üzem létesítéséhez szükséges környezeti hatásvizsgálati dokumentáció beszerzésére.
A környezeti és hatásvizsgálati dokumentáció elkészítésének költsége bruttó 15.000.000 Ft.
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 
13.500.000,-Ft, az önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Horváth Richárd alpolgármester,
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző

 4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző

Határidő: 2014. február 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  114/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  OHU-IFPR  2013.  évi 
Iparfejlesztési  Pályázathoz  kapcsolódó  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség által közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési 
pályázatot kíván benyújtani Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges koncepcionális 
előtervek beszerzésére.
A előtervek elkészítésének költsége bruttó 15.000.000 Ft.
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 
13.500.000,-Ft, az önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Horváth Richárd alpolgármester,
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző

 4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző

Határidő: 2014. február 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  114/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  OHU-IFPR  2013.  évi 
Iparfejlesztési  Pályázathoz  kapcsolódó  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség által közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési 
pályázatot kíván benyújtani Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés beszerzésére.
A megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítésének költsége bruttó 
15.000.000 Ft.
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 
13.500.000,-Ft, az önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Horváth Richárd alpolgármester,
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző

 4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző

Határidő: 2014. február 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  116/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  OHU-IFPR  2013.  évi 
Iparfejlesztési  Pályázathoz  kapcsolódó  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség által közzétett, OHU-IFPR-2013-001 azonosító számú felhívásra iparfejlesztési 
pályázatot kíván benyújtani Hatvan városban biogáz üzem létesítéséhez szükséges környezeti 
hatásvizsgálati dokumentáció beszerzésére.
A környezeti és hatásvizsgálati dokumentáció elkészítésének költsége bruttó 15.000.000 Ft.
A pályázat 90%-ban támogatott, 10% önerőt igényel, tehát az igényelni kívánt támogatás bruttó 
13.500.000,-Ft, az önerő összege bruttó 1.500.000,-Ft. 
Az önerő forrása Hatvan város 2014. évi költségvetésében tervezésre kerül.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti pályázat előkészítésére pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Horváth Richárd alpolgármester,
2.) Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
3.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző

      4.) Dusik Milán műszaki ügyintéző

Határidő: 2014. február 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, 
korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról



dr. Borbás Zsuzsanna: Az előző bizottsági ülésen döntés született három darab közbeszerzési 
eljárás eredménytelenségéről, mivel az ajánlatok magasabbak voltak, mint a becsült érték. Ezeknek 
az újraindításáról kellene most dönteni.
Papp István: Tehát ami ott van a református templom előtt? Beindulna, ami a villanyoszlopokon 
van, a LED-es fény? Arra is vonatkozna ez?
dr. Borbás Zsuzsanna: Nem, ez a Polgármesteri Hivatal, a Kossuth Lajos Általános Iskola és a 
Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztése.
Marján János: Túl magasak voltak az ajánlatok.

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  117/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  „Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése”  című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési  eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 76.599.183.-Ft.
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének energetikai korszerűsítése”  elnevezésű, nettó 76.599.183.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. delegált képviselője.

Határidő: 2014. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  118/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  „Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése”  című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési  eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Varázskapu Óvoda épületének energetikai 
korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 15.517.548.-Ft.
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Varázskapu Óvoda épületének 
energetikai korszerűsítése”  elnevezésű, nettó 15.517.548.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. delegált képviselője.

Határidő: 2014. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  119/2014.  (I.  30.)  számú  –  4  „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  „Épületenergetikai 
fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása, korszerűsítése”  című pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési  eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének 
energetikai korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 82.006.073.-Ft.
A pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kossuth Lajos Általános Iskola 
épületének energetikai korszerűsítése”  elnevezésű, nettó 82.006.073.-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.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. delegált képviselője.

Határidő: 2014. február 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi  pont  nem lévén Papp István elnök  megköszönte  a  jelenlévők részvételét  és  a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

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


