
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. július 3-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
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva aljegyző
- 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 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 Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „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   663  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2015. július 03-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről

2. Előterjesztés tervezési feladattal kapcsolatos döntésről

3. Előterjesztés elektromos közmű kiváltás kiviteli terv készítéséről

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-3. napirendi pontig Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

4. Előterjesztés a „Európai mobilitási hét helyi eseményeinek támogatása”  című pályázaton való 
indulásról 

5. Előterjesztés a „Múltunk értékei a jelenben”  című  pályázat  keretében történő eszközbeszerzéssel 
kapcsolatos döntésről



6. Előterjesztés a „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről

7. Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről

Előterjesztő 4-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 4-7. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

8. Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. 4/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás gázkazán 
cseréjéről

9. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről és 104 darab „K” szegélykő vásárlásáról

10.Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról

11. Előterjesztés Mártírok téri gyalogos híd díszvilágításának javításáról

12.Előterjesztés a hatvani Szúnyog-szigeten lévő kapu javításáról, festéséről

13.Előterjesztés táblák legyártásáról és kihelyezéséről

14.Előterjesztés a csapadékvíz elvezető hálózatot érintő munkálattal kapcsolatos döntésről

Előterjesztő, előadó 8-14. napirendi pontig: Schósz Gabriella 
településfejlesztési osztályvezető

Határidő: 2015. július 03.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   664  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 
2015. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 
26.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

Határidő: 2015. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   665  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) 
épületében a melegítő konyha áthelyezésével, valamint tornaszoba kialakításával Kővári Tamás egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 5.641.688,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 4.451.000,- Ft összeg erejéig 
biztosított, valamint 1.190.688,- Ft a felhalmozási hitel terhére áll rendelkezésre. 

Határidő: 2015. augusztus 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés tervezési feladattal kapcsolatos döntésről

Papp István: Elindul a Balassi B. úton is a kerékpárút egészen Nagygombosig, ugye? 
Schósz Gabriella: Igen, és Nagygombostól a Zagyva partig megtervezésre kerül a kerékpárút. Ez a tervezési 
feladat arról szól, hogy a vasúti átjáró szintbeli kereszteződése is megtervezésre kerüljön. Ezt azért kell 
külön behoznunk, mert a NIF-nek van egy engedélyezés alatt álló terve annak a vasúti átjárónak a 
megépítésével, ahol egy aluljárót alakítanának ki, viszont időben nem fog összejönni a két beruházás, mert 
az övék a tájékoztatásuk alapján leghamarabb 2018-ban indulhat el, ezért ideiglenes engedélyt tudnánk 
szerezni a szintbeli kereszteződésre, hogy folyamatos legyen a kerékpárút.
Papp István: Nagyon jó lesz majd az az aluljáró.
Marján János: Boldogon mikor lesz bicikli összekötő?
Schósz Gabriella: Amikor a boldogiak megépítik. 
Marján János: Az a boldogiak feladata lesz? 
Schósz Gabriella: Igen, mivel Boldog közigazgatási területén van.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   666  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tervezési feladattal kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi úti szintbeli vasúti keresztezés 
engedélyezési tervének elkészítésével a Vaspálya ’97 Bt.-t bízza meg (székhely: 3356 Kompolt, Alkotmány 
utca 13.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 1.587.500,- Ft összegben.

Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati rendeletben 
a felhalmozási hitel terhére kerül biztosításra. 

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés elektromos közmű kiváltás kiviteli terv készítéséről

Marján János: Ez hol van helyileg? 
Schósz Gabriella: A könyvtár mellett. Van egy nagy transzformátor állomás a kerítés mögött, ami az 
ÉMÁSZ tulajdonában van, viszont a beruházás miatt nekünk kellene az áthelyezéséről majd gondoskodni.
Marján János: Ezt hová teszitek?
Schósz Gabriella: Közterületre ki kell majd tennünk, még a pontos hely egyeztetés alatt van.
Marján János: A parókiához teszitek és kész.
Papp István: Olyan helyre, ahol nem látszik.
Schósz Gabriella: Valószínű, hogy el lesz takarva.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   667  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az elektromos közmű kiváltás kiviteli terv 



készítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 3. szám alatti transzformátor 
állomás áthelyezéséhez szükséges elektromos kiviteli terv elkészítésével az Eners Kft.-t (székhely: 2146 
Mogyoród, Szentjakab park 69.) bízza meg bruttó 1.587.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási hitel terhére rendelkezésre áll. 

Határidő:     azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Európai mobilitási hét helyi eseményeinek támogatása”  című pályázaton való 
indulásról 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   668  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Európai mobilitási hét helyi 
eseményeinek támogatása”  című pályázaton való indulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
felhívására „Európai mobilitási hét helyi eseményeinek támogatása” céljából. Az igényelt támogatási összeg: 
4.300.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok 
aláírására és a nyilatkozatok megtételére. A pályázat benyújtása pénzügyi kötelezettséggel nem jár.

Határidő: 2015. július 10.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Múltunk értékei a jelenben”  című  pályázat  keretében történő eszközbeszerzéssel 
kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   669  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  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 HUNG-2014/3144 pályázati 
azonosító számú „Múltunk értékei a jelenben”  c. nyertes pályázat keretében megvalósuló feladatok teljes 
körű ellátásához (két helyi érték, hatvani Aranyfácán sűrített paradicsom és az Öreg Tölgyes Hatvani 
Értéktárba történő felvétele; módszertani segédanyagok készítése; 2 szakmai nap, kerekasztal beszélgetés 
megszervezése) szükséges fényképezőgépet a Szekrényes és Társa Kft. Foto Optika Szaküzlettől (székhely: 
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 15.) szerzi be bruttó 64.990,- Ft összegben, mint műszaki paramétereiben 
az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőtől. 
A szükséges pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2015. július 3.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése” 



elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről

Papp István: Látható, hogy kevesebből is meg lehet ezt oldani és ezért van a változás.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   670  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 418/2015. (VI. 9.) számú határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat keretében 
„Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” 
jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beruházás becsült értéke nettó 51.182.892,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó Támogatási 
Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 51.182.892,- 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. július 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján”

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről

Papp István: Ez  meg a másik oldal, hogy kevesebb pénz van, de magasabb árakat  adtak és ezt kell 
kezelnünk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   671  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Szent István Általános Iskola 
épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület a 299/2015. (IV. 30.)  számú 
határozata alapján indult és a 335/2015. (V. 14.) számú határozatával módosított „Hatvani Szent István 
Általános Iskola épületenergetikai 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 124.999.559,43 Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. július 3. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   672  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Szent István Általános Iskola 
épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai 
korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez a 
pályázati forrásból biztosított összegen felül legfeljebb bruttó 19.637.140.-Ft pénzügyi forrást biztosít 
fejlesztési hitel terhére.

Határidő: 2015. július 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. 4/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás gázkazán 
cseréjéről

Papp István: Nem kevés. Az egész tömbre ennyi?
Köves Gábor Nándorné: Nem, ez csak egy lakásé. Egyre több lesz sajnos, mert ezer évesek.
Kondek Zsolt: Most egy kombi kondenzációs kazán ennyi beszerzéssel.
Köves Gábor Nándorné: 21 lakás van ott.
Papp István: Az egyszerű picike is drága, az is 200.000,- Ft. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   673  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  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, Horváth Mihály út 1. 4/4 szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 
gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 12. 
5/20.) bízza meg bruttó 331.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között az önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi bevétel  költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

9./ napirendi pont 
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról szóló határozat hatályon kívül helyezéséről és 104 darab „K” szegélykő vásárlásáról

Palik Józsefné: Először felajánlotta szóban, hogy ad és utána visszavonta?
Köves Gábor Nándorné: Személyeskedés kezdett ott kialakulni, hogy ő ad, te miért nem adsz, én meg 
leállítottam, ezért lett, aztán ők jó szándékkal el is fogadták, hogy akkor megépítik.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   674  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága hatályon kívül helyezi a Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásával kapcsolatos adományozás 
elfogadásáról 505/2015. (V. 27.) számú határozatát.



Határidő: azonnal (határozat hatályon kívül helyezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   675  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  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, Dózsa György utca 37. számú ingatlan előtt található 26 méter hosszú 
közútszakaszon történő beépítés céljából a vízelvezető szegélyt folytató, „K”  szegélykő megnevezésű, 
25*25*15/10 cm méretű 104 darab előregyártott beton elemet a legjobb árajánlatot adó Saint-Gobain Zrt. 
Raab Karcher Hatvantól (székhely: 1107 Budapest, Ceglédi út 1–3., fióktelep: 3000 Hatvan, Radnóti tér 11.) 
kívánja megvásárolni bruttó 23.816,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőtől.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között, Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. július 31. (megvásárlásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról

Papp István: 3 MFt? Milyen járda ez?
Köves Gábor Nándorné: Azt is nézd, hogy hosszú.
Kondek Zsolt: Ez közel 500 m2. Említettem a  múltkor, hogy a Bajcsy-Zs. út végét behoztuk, annak a 
megváltoztatása ez tulajdonképpen.
Papp István: 500 méter hosszú? 
Kondek Zsolt: Az egyik 387 m2, a másik pedig 139 m2. Teljesen járhatatlan az Apród utcától a Bajcsy-Zs. 
út végéig, a járda nyomokban aszfaltot tartalmaz. Van ott egy mozgássérült, vak család, akik olyan úton 
járnak, ahol össze-vissza állnak a lapok és amikor víz volt, akkor minden irányba elindultak ezek a lapok, 
mert fel volt ázva a talaj. 
Papp István: Akkor te már kimerítetted a keretedet.
Kondek Zsolt: Ezt muszáj megcsinálni, már tavaly is akartam, csak egy szakaszt tudtam megcsináltatni 
belőle, most már alakul ez a terület is.
Marján János: Hogy lehet az, hogy az egyik 4,4 MFt, a másik meg 1,8 MFt?
Kondek Zsolt: Itt látszik az, hogy mennyire lokálpatrióta mondjuk egy vállalkozó. 
Marján János: Ő kijön ebből?
Papp János: Biztos. 
Palik Józsefné: Kijönni lehet, hogy kijön belőle, de minőségileg milyen lesz?
Kondek Zsolt: Nekem ez a vállalkozó csinálta az Arany J. út elejét, egy másik vállalkozó a Bajcsy-Zs. út 
elejét, ég és föld a kettő között az árbeli különbség.
Papp István: Jól dolgozik Koroknai is, Kővári is.
Köves Gábor Nándorné: Ő csinálta a Dózsa utcában a járdát nekem. 
Schósz Gabriella: Ezek a vállalkozók, akik adnak rendszeresen ajánlatot most már, hiába küldjük többnek, 
telefonon szoktak a kollégák nekik szólni, hogy adjanak ajánlatot, és azért mindegyik hozza az elvárt 
minőséget. 
Kondek Zsolt: A másik az, hogy neki ez olyan reklám, hogy ha ott valamit még csinálni kell, meg látják, 
hogy jól dolgozik, akkor azt fogják mondani, hogy őt hívom.
Marján János: Az Épszer-60 Kft.-t ne hívjátok, mert már felszámolták a céget.
Schósz Gabriella: Köszönjük, le szoktuk a cégnyilvántartásból kérni, de csak a nyertest.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   676  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  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 Bajcsy-Zsilinszky út páros oldalán 387,75 m2-nyi felületű betonjárda felújítási 
munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 



1.841.813,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   677  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  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 Hétvezér utcában 139,1 m2-nyi felületű betonjárda felújítási munkáival Kővári Tamás 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 660.725,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 
rendelkezésre áll.

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

11./ napirendi pont 
Előterjesztés Mártírok téri gyalogos híd díszvilágításának javításáról

Palik Józsefné: Engem mérhetetlenül felháborít, hogy ami már  egyszer szép és rendben van, azt tönkre 
teszik. Ott van kamerarendszerünk?
Marján János: Van.
Palik Józsefné: Mivel ismeretlen tettes, nem lehetne megnézni, hogy ki volt az? - mert hogy működik egy 
kamerarendszer és folyamatosan az önkormányzatot terhelik ezek a javítási költségek. Tehát,  ha van 
kamerarendszer, akkor tetten érhetjük a tettest, nyilvánvalóan huzavonával, de azért meg lehetne ezt 
akadályozni, meg hát ott vannak a közterületesek is.
Papp István: A rendőrségre van bekötve, nem mihozzánk.
Schósz Gabriella: Hozzánk is be van kötve. Mind a két helyre be van kötve.
Palik Józsefné: Nem emlékeztem pontosan, de úgy gondoltam, hogy van ott kamerarendszer, úgyhogy ez 
engem mélységesen felháborít, mert nem azt mondom, hogy egy hatalmas összeg, de ha mindig jönnek ilyen 
összegek, azért az viszi a pénzt, arról nem beszélve, hogy miért teszik tönkre, mikor most új, gyönyörű, szép. 
Akkor viszont vállalja érte a felelősséget, aki ezt tönkreteszi és fizesse meg. 
Papp István: Azt nem fogja vállalni, csak akkor, amikor rábizonyítod.
Marján János: Az öregasszonyt elkaptuk, amikor a virágot kilopta a ládából. Ezt nem tudjuk elkapni?
Papp István: Gondolom, hogy meg lett vizsgálva. Oda kell irányítani még sok mindent. Borzasztó, nem 
vigyáznak arra, ami van. Van, akinek nem érték az érték, ezzel nem tudunk mit csinálni.
Marján János: Csináljunk valamit, tegyünk egy feljelentést vagy valamit.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   678  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  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 gyalogos híd díszvilágításának a javítási munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 317.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési feladatok között a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

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



12./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani Szúnyog-szigeten lévő kapu javításáról, festéséről

Marján János: Ez milyen kapu?
Schósz Gabriella: Ez a hátsó kapu, ami a kalandpark és az állatpark között van.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   679  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatás-
körében eljárva a hatvani Szúnyog-szigeten lévő kapu javításával, festésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 60.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat szá-
mára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 
19.) önkormányzati rendeletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. július 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés táblák legyártásáról és kihelyezéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   680  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatályon kívül helyezi az 506/2015.     (V. 27.) számú 
határozatát.

Határidő: 2015. július 3. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   681  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  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 Robert Bosch Elektronikai Kft. telephelyét jelölő tájékoztató táblák legyártásával és 
elhelyezésével a CSP Trade Kft.-t bízza meg (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 3418),  mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 219.532,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a város- és községgazdálkodás költséghelyen biztosított.

Határidő: 2015. július 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés a csapadékvíz elvezető hálózatot érintő munkálattal kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   682  /2015.     (VII.   03  .)     számú   – 5 „  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, Dózsa György utca 42. számú ingatlan előtt található árok burkolásával 24 
méter hosszú szakaszon, az árok alján és oldalán 40*40-es beton burkolólapokkal, kétoldalt beton 
koszorúval, oly módon, hogy a járdáról történő csapadékvíz elvezetés az árokba biztosított legyen és a Dózsa 
György utca 40. felé eső végén, valamint a kapubejáró mindkét oldalán végzárók kiépítésével, továbbá a 



lakóépület tetejéről lefolyó csapadékvíznek az árokba történő felszín alatti bevezetéséhez szükséges 
munkálatok elvégzésével a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116) bízza meg, bruttó 
240.753,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. július 15. (szerződéskötésre)
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 8.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                            Papp István

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


