
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. július 20-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 elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag

Igazoltan távol maradt: Marján János tag, Bagi Miklós tag

- dr. Kovács Éva aljegyző
- Lukács László jegyzői irodavezető
- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 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   703  /2015.     (VII.   20  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2015. július 20-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés az „Agóra –  multifunkcionális közösségi központ létrehozása”  témájú pályázattal 
kapcsolatos döntésről

2. Előterjesztés „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése”  tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó beszerzésről

3. Előterjesztés a „Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről

4. Előterjesztés a „Cukorgyári fejépület energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésről

Előterjesztő 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-4. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

5. Előterjesztés tájékoztató szórólapok legyártásával kapcsolatos döntésről



6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületeken történő fakivágásokról

Előterjesztő, előadó 5-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési 
osztályvezető

Határidő: 2015. július 20.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Agóra –  multifunkcionális közösségi központ létrehozása”  témájú pályázattal 
kapcsolatos döntésről

Papp István:  A kötelező nyilvánosság a pályázat része. Négy darab árajánlat érkezett és a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. lett a nyertes.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   704  /2015.     (VII.   20  .)     számú   – 3 „  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 a TIOP-1.2.1.A-15/-2015-0007 
azonosító számú, „Paletta –  Szín és tér Hatvan szívében”  című pályázat megvalósításához szükséges 
nyilvánossági feladatok elvégzésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Madách u. 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 6.695.440,- Ft 
megbízási díjért. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2015. július 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése”  tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó beszerzésről

Papp István: Ha vége lesz ennek, akkor egy auditot csinálnak és erre kértünk be három árajánlatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   705  /2015.     (VII.   20  .)     számú   – 3 „  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 a KEOP-4.10.0/N/14-2014-
0456 azonosító számú, „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése”  című 
pályázathoz szükséges záró audit elvégzésével Tudlik Tamást (székhely: 3580 Tiszaújváros, Tisza u. 10. I/7.) 
bízza meg bruttó 170.000,- Ft megbízási díjért mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A 
megbízási díj pályázati forrásból biztosított.

Határidő: 2015. július 25. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos döntésről

Papp István: Nagyon kötött volt az ár és nem akartunk fölé menni, így a „NYCS-Építő” Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. nyerte meg a felújítást.
Palik Józsefné: Azt lehet tudni, hogy ha most kihirdetjük, hogy ő a nyertes, akkor mikor kezdenek hozzá? 
Látom, hogy még a Balassi B. úti nem jött be, azt se tudjuk.
Papp István: A Balassi B. úti is fog menni, meg is nyerte a pályázatot, tehát menni fog.



Palik Józsefné: Tudom, hogy megy, mert megszavaztuk, csak mikor? - mert úgy látom, hogy ha most rögtön 
elkezdik, akkor ők augusztus 24-re ki tudnak nyitni, de mi biztos, hogy nem fogunk.
Papp István: Nem biztos, éjjel-nappal is dolgozhatnak. Ha megfizeti őket a vállalkozó, akkor dolgoznak az 
emberek még hétvégén is.
Palik Józsefné: Nyilván ezt  az óvodavezetők fogják egyeztetni.  Mikor kezdik el a munkát a Napsugár 
Óvodában és a Balassi B. útiban mikor lehet majd tudni róla, mert itt látunk egy nyertes pályázatot, már meg 
is hirdettük, hogy ők nyerték meg, hogy augusztus 24-ig ez befejeződik-e?
Tóth Ivett:  Ez úgy van, hogy ezeket feltételesen kell lefolytatni és ennek a fedezete majd a támogatói okirat 
lesz, amennyiben azt megkapjuk, tehát azt mindenképpen meg kell várni. Én azt gondolom, hogy nem, tehát 
ez őszre csúszik, mert most lehet beadni augusztus 15-ig a pályázatokat, nyilván ezek benyújtásra kerülnek, 
de attól függetlenül én nem vagyok benne biztos, hogy megjön a támogatói okirat augusztus 24-ig, de ha 
megjön, akkor természetesen. Az a cél, de én bővebben nem tudom. A másik kettőnél még az ajánlatok 
függvényében értékelni kell, mert négy van a második körösben és még lehet, hogy lesz a héten bizottsági 
ülés ezzel kapcsolatban. Igyekszünk, de ezt nyáron írták ki, ettől függetlenül, amint megvan, el lehet kezdeni. 
Gondolom pár hét egy ilyen munkálat. 
Köves Gábor Nándorné: És meddig kell befejezni a munkát? 
Tóth Ivett:  Október 31-ig.
Papp István: Akkor az elszámolás is megvan már, tehát komplett műszaki átadás-átvétel. Ez nem azt jelenti, 
hogy hamarabb nem lesz kész, csak addigra kell elszámolnunk, ugye? 
Tóth Ivett:  Igen.
Köves Gábor Nándorné: Csak itt a tanévkezdésekkel van a gond, ott van a kisgyerek és dolgoznak.
Palik Józsefné: Ez biztos átszervezést igényel, aki gyesen van, az otthon tartja egy picikét, volt már ilyen, 
nem nagy gond, csak meg kell szervezni.
Tóth  Ivett:  Az  előző  körösöknél  az  intézményvezetőknek  tartottak  egy  összejövetelt  és  ott  ugye  már 
megvoltak  a  nyertes  vállalkozók  és  megkötésre  kerültek  a  szerződések,  akkor  leegyeztették  és 
összehangolták az időpontokat. Reméljük, hogy itt is sikerül.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   706  /2015.     (VII.   20  .)     számú   – 3 „  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 
417/2015. (VI. 9.) számú határozata alapján indult „Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében 
nyertes ajánlattevőnek az „NYCS-Épít ő”  Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  (székhely: 1141 
Budapest, Komócsy u. 33/b.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot 
tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és 
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 27.889.965,60.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. július 20. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Cukorgyári fejépület energetikai korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   707  /2015.     (VII.   20  .)     számú   – 3 „  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 
419/2015. (VI. 9.) számú határozata alapján indult „Cukorgyári fejépület energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a Bástya Millenium Zrt. (székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3.) 



ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § 
(2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, 
azaz 48.092.645,13.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. július 20. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés tájékoztató szórólapok legyártásával kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   708  /2015.     (VII.   20  .)     számú   – 3 „  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 10.000 db lomtalanítás meghirdetésével kapcsolatos szórólap legyártási és leszállítási 
munkálataival a  Radír Reklám Kft.-t (3200 Gyöngyös, Dózsa György utca  4.) bízza meg bruttó 54.355,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/a. 
számú mellékletében a 2015. évi város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

6./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületeken történő fakivágásokról

Palik Józsefné: Megköszönöm a hivatal  dolgozóinak, hogy fényképet is csatoltak mellé,  így most már 
tudjuk, be is lehet azonosítani, hogy hol van.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   709  /2015.     (VII.   20  .)     számú   – 3 „  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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3978/36 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, a Szabadság utca 7-11. számú társasházak előtt 5 db tuja, 2 db díszalmafa, 3 db orgona 
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 6 db hársfa növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, 
Szabadság utcai közterületen.

Határidő: 2015. augusztus 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   710  /2015.     (VII.   20  .)     számú   – 3 „  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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5128 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, a Honvéd utca 2-4. számú társasházak előtti 2 db akácfa  kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
fák 2 db hársfa növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Honvéd utcai közterületen.

Határidő: 2015. augusztus 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   711  /2015.     (VII.   20  .)     számú   – 3 „  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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2605/4 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
területén, természetben a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola ingatlanán található 1 db nyírfa 
kivágásához.

Határidő: 2015. augusztus 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                            Papp István

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


