
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. június 26-án 8.15 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

- 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 mind az 5  fő jelen 
van), 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 Marján János legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   760  /2014.     (VI.   26  .)     számú   –  5  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. június 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó döntésekről

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

Határidő: 2014. június 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Környezet  és  Energia  Operatív  Program  keretén  belül  épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó döntésekről



dr. Borbás Zsuzsanna: A nagyon közeli jövőben a Környezet és Energia Operatív Program keretén 
belül  várhatóan  három  pályázat  kerül  kiírásra.  Az  önkormányzatnak  javasolt  mind  a  három 
pályázaton indulni. Az első konstrukcióban lehetőség lenne a Kodály Zoltán Általános Iskolának az 
épületenergetikai korszerűsítésére. Ez nyílászáró cserét, fűtéskorszerűsítést és hőszigetelést jelent. 
Ezt nagyon gyorsan fel  is mérték, durván 165 MFt lenne ennek a költsége. Ez a pályázat  még 
nincsen ugyan kiírva,  de már társadalmi  egyeztetésen volt,  tehát  előre  tudjuk a paramétereket. 
Várhatóan 150 MFt-ra lehet  pályázni,  100%-os az  intenzitás,  viszont  többe kerül  ez  a munka, 
úgyhogy 15 MFt önerő szükséges a megvalósításhoz. A másik pályázat egy 50 MFt-os pályázat. 
Ebből a pályázatból napelemet lehetne tenni az 5-ös iskolára. Ezt is felmérték.
Papp István: A Kossuth L. Általános Iskolát is mondta, nem?
dr. Borbás Zsuzsanna:  Én csak az 5-ös iskolát mondtam. Egy intézményre lehet pályázni, tehát 
egy épületre és az 5. sz. Általános Iskolában lehet napelemes rendszert kialakítani. Ez egy 50 MFt-
os  beruházás  lenne.  Ehhez  sem kell  önerő,  ez  is  100%-os  intenzitású.  A harmadik  KEOP-os 
pályázat pedig a közvilágítási hálózat teljes korszerűsítése Hatvanban. Ez a pályázati felhívás még 
társadalmi  egyeztetés  formájában sincsen meg,  de van egy olyan  információnk,  hogy nagyon-
nagyon gyorsan, társadalmi egyeztetés nélkül kiírják, úgyhogy gyorsan pályáznunk kell. Felmérték 
ennek a várható költségét, ez 313.214.426,- Ft lenne. Mivel 85%-os intenzitású lesz a pályázat, 
ehhez durván 47 MFt önerő szükségeltetik. Az első két pályázat esetében, tekintettel  arra, hogy 
nagyon gyorsan meg kell a pályázatokat valósítani, mert hamarosan el kell számolnunk az uniós 
pénzekkel, előnyben részesül az a pályázat és nem kis előnyben, ahol már valamennyi szerződés 
meg van kötve a pályázat benyújtásának pillanatában, amit egyébként a lebonyolításkor kötnénk 
meg, ezért mi olyan feltétellel szeretnénk kiválasztani, illetve a képviselő-testület a vállalkozókat, 
hogy a szerződésekben lenne egy olyan pont, amit aláírnánk a pályázat benyújtása előtt, hogy a 
szerződés  a  kapcsolódó  pályázat  támogatási  szerződésének  aláírása  napján  lép  hatályba.  Ez 
előfinanszírozást, illetve semmiféle kockázatot az önkormányzatnak nem jelentene, csak ha nyer a 
pályázat, akkor hatályosulnak ezek a szerződések, de valamennyire, tehát a projektmenedzsment, a 
tervezés,  auditor,  különféle  tanúsítványok,  műszaki  ellenőri  feladatok,  könyvvizsgálat,  amit  a 
pályázati  felhívás  előír,  most  begyűjtöttük  az  árajánlatokat  és  a  legkedvezőbb  ajánlattevőkkel 
javasolt  a  szerződéseket  megkötni,  illetve  elindítanánk  az  első  két  pályázatnál  –  mivel  a 
harmadiknál  nincsenek  ilyen  feltételek  –  a  kivitelezésre  a  közbeszerzési  eljárásokat  úgy,  hogy 
nagyon  gyorsan le  is  szeretnénk  folytatni,  mert  azt a  szerződést  is  alá  kell  írnunk  a  pályázat 
benyújtására,  ami  várhatóan  július  vége,  úgyhogy  sürgősen  indítjuk  az  eljárásokat  is,  ha  a 
képviselő-testület úgy dönt.
Papp  István: Reméljük,  hogy  nyerünk,  legalább  a  Kodály  Zoltán  Általános  Iskola  ügye  is 
megoldódik.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   761  /2014.     (VI.   26  .)     számú   –  5  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2014-
4.10.0/F kódszámú „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló 
energiaforrással kombinálva a konvergencia régióban” című pályázati felhívásra. Az igényelhető 
támogatási összeg legfeljebb 150 millió forint. A támogatás intenzitása 100%-os, viszont tekintettel 
arra, hogy az előzetes költségbecslés alapján a projekt várható összköltsége 164.891.201.-Ft, a 
projekt megvalósításához 14.891.201.-Ft önerő is szükséges, amely fejlesztési hitel terhére 
rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.



Határidő: 2014. július 21. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 762/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú, 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással 
kombinálva a konvergencia régióban”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. Lestyán Balázs képviselő;
2. Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3. Juhász Imre, energetikai ügyintéző;
4. Kötél Gábor, pályázati ügyintéző

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 763/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással 
kombinálva a konvergencia régióban”  című pályázat megvalósításához szükséges 
projektmenedzsment feladatok elvégzésével a GEKKO Consulting Kft. -t (székhely: 1125 
Budapest, Istenhegyi út 59-61.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 4.064.000,-Ft megbízási díjért.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 764/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással 
kombinálva a konvergencia régióban”  című pályázat megvalósításához szükséges kötelező 



nyilvánosság biztosításával járó feladatok elvégzésével a TenderPress Kft.-t (székhely: 1125. 
Budapest, Istenhegyi út 59-61.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 1.524.000,-Ft megbízási díjért.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 765/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással 
kombinálva a konvergencia régióban”  című pályázat megvalósításához szükséges energetikai 
tanúsítvány elkészítésével járó feladatok elvégzésével a GEKKO Consulting Kft. -t (székhely: 
1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 4.635.500,-Ft megbízási díjért.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 766/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással 
kombinálva a konvergencia régióban” című pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri 
feladatok elvégzésével az INCORSO Építész- és Építőműhely Kft. -t (székhely: 1112 Budapest, 
Botfalu köz 16.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
5.334.000,-Ft megbízási díjért.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 767/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F kódszámú 
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással 



kombinálva a konvergencia régióban”   című pályázat megvalósításához szükséges auditori 
feladatok elvégzésével a Szlávik és Kolláth Kft.-t (székhely: 2012 Leányfalu, Mogyorós u. 2.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 190.500,-Ft megbízási 
díjért.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 768/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés becsült értéke nettó 116.485.591,-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
energetikai korszerűsítése a KEOP-2014-4.10.0/F azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű, 
nettó 116.485.591,-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2014. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 769/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-2014-
4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati felhívásra. Az 
igényelhető támogatási összeg legfeljebb 50 millió forint. A támogatás intenzitása 100%-os. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.



Határidő: 2014. július 21. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 770/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”  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. Lestyán Balázs képviselő;
2. Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3. Juhász Imre, energetikai ügyintéző;
4. Kötél Gábor, pályázati ügyintéző

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 771/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása”  című pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok 
elvégzésével a ÉSK Tervezőiroda Kft. -t (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV. em. 28.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.120.140,-Ft 
megbízási díjért.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 772/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása”  című pályázat megvalósításához szükséges kötelező nyilvánosság 
biztosításával járó feladatok elvégzésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Madách u. 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 368.300-Ft megbízási díjért.



A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 773/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása” című pályázat megvalósításához szükséges tervezési feladatok elvégzésével 
az ÉSK Tervezőiroda Kft. -t (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV. em. 28.) bízza meg, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.675.890,-Ft megbízási díjért.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 774/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú „Fotovoltaikus 
rendszerek kialakítása”  című pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok 
elvégzésével az INCORSO Építész- és Építőműhely Kft.-t (székhely: 1112 Budapest, Botfalu köz 
16.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 635.000,-Ft 
megbízási díjért.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. június 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 775/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani 5. sz. Általános Iskolánál 
napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. A beszerzés becsült értéke 24.979.528,-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani 5. sz. Általános Iskolánál 



napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” 
elnevezésű, nettó 24.979.528,-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2014. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 776/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Környezet és 
Energia Operatív Program keretén belül Hatvan város közvilágítási hálózatának korszerűsítésére. A 
projekt várható összköltsége 313.214.426,-Ft. A támogatás intenzitása 85%-os, ezért a projekt 
megvalósításához 46.982.164,-Ft önerő is szükséges, amely fejlesztési hitel terhére rendelkezésre 
áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2014. július 21. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 777/2014.  (VI.  26.)  számú – 5 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén belül épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatokhoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program 
keretén belül Hatvan város közvilágítási hálózatának korszerűsítésére benyújtandó 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. Lestyán Balázs képviselő;
2. Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3. Juhász Imre, energetikai ügyintéző;
4. Kötél Gábor, pályázati ügyintéző

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



(Mikó János  és Lestyán Balázs bizottsági tagok elhagyják az üléstermet, a jelenlévő  bizottsági  
tagok száma 3 fő.)

Ezt követően Papp István elnök szünetet rendelt el.
A szünet után Papp István ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére második 
napirendi pontként a Hatvan, Thurzó utca forgalomtechnikai módosításáról szóló előterjesztést.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 778/2014.  (VI.  26.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a 2014. június 26-i rendkívüli 
ülésének napirendjére  második  napirendi  pontként  felveszi  a  Hatvan, Thurzó  utca 
forgalomtechnikai módosításáról szóló előterjesztést.

(Lestyán Balázs bizottsági tag visszajön az ülésterembe, a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő.)

2./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Thurzó utca forgalomtechnikai módosításáról  

Papp István: Ezt már tárgyaltuk egyszer, csak van itt egy kis technikai dolog, amit módosítottunk. 
Ez így normálisabb, mint a múltkori volt. Azért volt itt probléma, mert nem tudtuk meg, hogy a 
jehovisták, hogy adják oda. Személyre szólóan nem lehet; hogy hány jehovista jár oda, nekünk 
semmi közünk ahhoz, mint önkormányzat.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 779/2014.  (VI.  26.)  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,  a  Thurzó  utcában lévő  „Kivéve 
engedéllyel, étterem” kiegészítő tábla helyett  „Kivéve célforgalom, kerékpár, étterem”” kiegészítő 
tábla kerüljön elhelyezésre. A Bástya utca felőli „Behajtani tilos” tábla alá  „kivéve kerékpáros”  
kiegészítő tábla elhelyezése szükséges. Az étterem felől érkezők részére „kötelező haladási irány 
jobbra”  tábla kerüljön elhelyezésre. 

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.40 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
          Marján János           Papp István

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


