
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. október 2-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „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   1053  /2014.     (X.   02  .)     számú   –  3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. október 2-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés  önkormányzati képviselők képviselői kereteinek felhasználásával kapcsolatos 
döntésekről

Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

2. Előterjesztés a  „Hatvan város közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák és kiviteli tervek megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető

Határidő: 2014. október 2.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 



(Megérkezik Marján János, így a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő.)

1./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati képviselők képviselői kereteinek felhasználásával kapcsolatos 
döntésekről

Schósz Gabriella: A szeptember 9-i és a szeptember 11-i pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 
bizottsági üléseken Kővári Tamás ki lett választva két feladat elvégzésére. Az egyik a Rákóczi út 
144. számú ingatlan előtti töredezett járdaszakasz javítása, a másik pedig a Pázsit úti lakótelepen 
egy kb. 18 m2-es járdaszakasz kialakítása, valamint egy beton virágágyás szegélynek az elbontási 
munkái. Amikor az árajánlat be lett kérve Kővári Tamástól, kértük, hogy szeptember 30-i teljesítési 
határidővel végezze majd el a munkákat. Ő volt a legkedvezőbb ajánlattevő, azonban múlt héten 
pénteken közölte, hogy a feladatokat nem tudja elvégezni szeptember 30-ra, hanem csak október 10. 
körüli időszakra, ezért a többi vállalkozót megkerestük, hogy azonos feltételekkel, szeptember 30-i 
teljesítési határidővel és a legkedvezőbb ajánlati áron el tudja-e valamelyikük vállalni a munkát. 
Egyedül a NORMA-BAU Építő Kft. jelzett vissza, hogy ő ezt be tudja vállalni, ezért szükséges a 
döntések meghozatala. Három határozati javaslat van, az első arról szól, hogy visszavonásra kerül a 
két  korábbi  bizottsági  határozat,  a  másik  kettő  pedig,  hogy a  NORMA-BAU Építő  Kft.  kerül 
kiválasztásra a fenti feladatok elvégzésére.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1054  /2014.     (X.   02  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 999/2014. (IX. 9.) és az 1020/2014. (IX. 11.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1055  /2014.     (X.   02  .)     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 Rákóczi Ferenc út 144. számú ingatlan előtti 
töredezett járdaszakasz felújításával a NORMA-BAU Építő Kft. (3000 Hatvan, Gábor Áron utca 
22.) bízza meg bruttó 79.050,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás Hatvan város 2014.  évi  költségvetéséről  szóló 7/2014. (II.  14.)  önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő  képviselői  kerete terhére bruttó 50.000,- Ft  erejéig,  és Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére bruttó 29.050,- Ft erejéig rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1056  /2014.     (X.   02  .)     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 utcai lakótelep 18 m2-es 
járdaszakasz javítási munkáival, valamint a Pázsit utca 1–3. közötti beton ágyásszegély 
elbontásával a NORMA-BAU Építő Kft. (3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 
290.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.



Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére bruttó 290.000,- Ft erejéig rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Településfejlesztési Osztály útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan város közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák és kiviteli tervek megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

Selmeczi Attila: Az önkormányzat a mai napon pályázatot kíván benyújtani a közvilágítás 
korszerűsítése tárgyában. A pályázaton többletpontszámot jelent, hogyha az önkormányzat 
megkötötte a feltételes jellegű vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárás nyertesével. A 
közbeszerzési eljárást az önkormányzat lebonyolította, a nyílt eljárásra egy ajánlattevő nyújtott be 
ajánlatot, amelynek az értéke a becsült érték összege alatt van, ezért a pénzügyi, gazdasági és 
városfejlesztési bizottság jogosult a végeredményről döntést hozni. Hogyha a döntés megszületik, 
akkor a vállalkozóval a mai napon megpróbáljuk megkötni a szerződést és feltölteni ezt is a 
pályázat részeként.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1057  /2014.     (X.   02  .)     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 646/2014. (VIII. 19.)  számú határozata alapján indult, „Hatvan város 
közvilágításának korszerűsítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás 
tekintetében  nyertes  ajánlattevőnek az ELIOS Innovatív Energetikai Zrt. (székhely: 1011 
Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. I/6.) 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 b) pontján alapuló, 
228.129.456,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget tartalmazó, összességében legelőnyösebb érvényes 
ajánlatot.

Határidő: 2014. október 2. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Pályázati Osztály útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.15 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné           Papp István

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


