
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. február 26-án 8.45 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 elnök-helyettes
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag

- 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   167  /2015.     (II.   26  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. február 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontja:

1. Előterjesztés  a  „Kalandozzunk  kerékpárral  a  Zagyva-folyó  mentén”  tárgyú pályázat 
bővítésével összefüggésben szükségessé  váló döntésekről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

Határidő: 2015. február 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Kalandozzunk  kerékpárral  a  Zagyva-folyó  mentén”  tárgyú pályázat 
bővítésével összefüggésben szükségessé váló döntésekről

Tóth  Ivett:  A Zagyva  projekt  keretében most  van  forgalomba  helyezési  eljárás  alatt  a  7,6  km-es 
kerékpárút szakaszunk és ennek a folytatását tervezzük meg pályázati forrásból. 100%-os támogatás. 



Jelenleg  egyetlen  nyomvonal  terv  áll  a  rendelkezésünkre,  mely  alapján  kezdeményezzük  a 
településekkel  együttműködési  megállapodásnak  a  kidolgozását,  pontosítását.  Tulajdonképpen  egy 
turisztikai jellegű kerékpárútról van szó, de a környező települések esetében más szempontok miatt is 
fontos  lenne  a  kerékpárút,  a  bejárás  pl.  Lőrinciből,  Apcról,  stb.,  nagyobb  igény  mutatkozik 
munkavállalás szempontjából is, meg egyéb okokból. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy ezt készítjük 
elő  és  amint  megnyílik  a  forrás,  akkor  már  rajtra  készen  állunk.  Tehát  nem vállalunk  semmilyen 
kötelezettséget.
Marján János: A 20 km-t nem értem.
Tóth Ivett:  A nyomvonalterv alapján az első 20 km-en töltésen megy, utána viszont már nem csak a 
Zagyva-töltésen, hanem eltér a töltéstől,  bizonyos szakaszokon. Itt  nehezebb dolgunk lesz, vagyis a 
tervezőnek, mert nemcsak a Zagyva-töltésen megy, hanem más tulajdonokon is és ott műtárgyakat kell 
építeni, pl. vasúton megy keresztül, stb. Ez lesz a nehézség ebben.
Marján János: És a falvakhoz a bekötés? - mert a boldogi sincsen teljesen összekötve.
Tóth Ivett:  A lecsatlakozásra van lehetőség, de magára, hogy összekössük a településeket, arra sajnos 
nincs, tehát azt nekik kell, de már volt itt Apc polgármestere, ő jelezte, hogy ők saját pályázati forrásaik 
terhére, meg Boldog is, szeretné megcsinálni ott azt a közel 2 km-t, illetve Apc is, hogy ott az Ipari 
Parkhoz tudjon csatlakozni, tehát ilyen szándékok vannak. A lecsatlakozás lehetőségét betervezik, de 
magát, hogy összekösse a másik településsel, az ebből a forrásból nem lehet. 
Marján János: De már Apcnál Zagyvaszántót is össze tudja kötni, csak körbe kell menni.
Tóth Ivett:  Igen, csak ott a saját TOP-os pályázati keretük terhére fogják megcsinálni, nem a miénkre.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   168  /2015.     (II.   26  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kalandozzunk kerékpárral a 
Zagyva-folyó mentén” tárgyú pályázat bővítésével összefüggésben szükségessé  váló döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 
azonosítószámú, „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén”  című projekt bővítéséhez 
kapcsolódóan felhatalmazza a polgármestert az érintett településekkel az együttműködési 
megállapodások kidolgozására. 

Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   169  /2015.     (II.   26  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kalandozzunk kerékpárral a 
Zagyva-folyó mentén” tárgyú pályázat bővítésével összefüggésben szükségessé  váló döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 
azonosítószámú, „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva folyó mentén”  című projekt bővítéséhez 
kapcsolódóan az „Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó feladatok 
elvégzése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési 
eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében, azzal a feltétellel, hogy az 
ellenszolgáltatás teljesítésére pályázati forrásból kerül sor.

A beszerzés becsült értéke nettó 50.000.000,- Ft
A szükséges pénzügyi forrást az ajánlatkérő pályázati forrásból kívánja biztosítani.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, 50.000.000,- Ft nettó becsült értékű, 
nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-



testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. július 31. (az eljárást megindító felhívás feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere 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 8.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné               Papp István

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


