
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. július 30-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
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Marján János tag 

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Basa Zoltán önkormányzati képviselő

- dr. Kovács Éva aljegyző
- Szikora Miklós főmérnök
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 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 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   712  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2015. július 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés módosításáról

2. Előterjesztés műszaki ellenőr kiválasztásáról

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

3. Előkészítés a „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai 
fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról

4. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai 
korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról



5. Előterjesztés a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

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

Előterjesztő 3-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 3-6. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

7. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásával történő 104 darab „K” szegélykő vásárlásáról szóló határozat módosításáról

8. Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről képviselői keretek felhasználásával

Előterjesztő 7-8. napirendi pontig dr. Szikszai Márta jegyző

Előadó 7-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

9. Az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/10 hrsz.-ú, a hatvani 4604/18/A/11 hrsz.-ú és a 
hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Tabán út 22. sz. alatt található lakások 
elidegenítésére beérkezett pályázatok bontása 

10.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/10 hrsz.-ú, a hatvani 4604/18/A/11 
hrsz.-ú és a hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Tabán u. 22. sz. alatt 
található lakások elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés módosításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   713  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal 
történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületet hozzájárul ahhoz, hogy 1. sz. helyi járat a szolgáltató Kö-
zépkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) kéré-
sének megfelelően munkaszüneti napokon, augusztus és szeptember hónapban, reggel 07:35 és 13:00 között 
időszakban, a vasútállomás és a Volán-telep között próba jelleggel közlekedjen.
A képviselő-testület módosítja a szolgáltató jogelődjével, a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött menetrend sze-
rinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatko-
zó mellékletét, egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2015. július 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály

2./ napirendi pont 
Előterjesztés műszaki ellenőr kiválasztásáról



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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   714  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a műszaki ellenőr kiválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály úti (Dózsa tér és a Horváth 
Mihály út 10. sz. közötti szakaszán) készülő kerékpárút műszaki ellenőri munkáinak elvégzésével a 
Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2.  II./12.)  mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 228.600, Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati rendeletében 
a általános tartalékkeret költséghelyen biztosított.

Határidő: 2015. augusztus 10.  (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai fejlesztése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   715  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola 
épületeinek energetikai fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat keretében 
„Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai fejlesztése” 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 beszerzés becsült értéke nettó 67.095.000.-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 „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek 
energetikai fejlesztése” elnevezésű, nettó 67.095.000.-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. augusztus 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján



4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai korszerűsítésére vonatkozó 
pályázat benyújtásáról

Papp István: Ez valószínűleg bele fog nyúlni a tanévkezdésbe, de örülünk neki, hogy elindul, mert elég 
borzasztó az energiafelhasználása az épületnek. Nagyon sokba kerül.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   716  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek 
energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-5.7.0 
azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai 
fejlesztése céljából. Az igényelhető támogatási összeg legfeljebb 150.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása 
100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2015. augusztus 31. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   717  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek 
energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program 
keretében a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai fejlesztése céljából 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. Bánkutiné Katona Mária irodavezető;
2. Schósz Gabriella osztályvezető;
3. Tóth Ivett osztályvezető;
4. Kötél Gábor pályázati ügyintéző.

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

Papp István: Ez a Balassi B. úti. Miért nem úgy hívtuk, hogy Balassi úti óvoda?
Palik Józsefné: Azért, mert még az előző rendszerben felvették a Brunszvik Teréz nevet, a leszármazottjától 
kértek engedélyt, majd amikor az összevonások voltak, elveszítette a Brunszvik nevét, mert akkor Balassi B. 
úti tagóvodája volt a nagy rendszernek és mikor különváltak és nevet kellett választani, akkor újra 
visszavették a Brunszvikot, aztán megint jött egy jogszabályi módosítás és Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
lett. Tehát az épület ugyanaz, csak mindig megváltoztattuk a nevét, de akkor is Balassi marad, mert mindenki 



így ismeri, mint ahogy a nagy óvodát Pázsitnak ismerik, a Jókai az  mindig Jókai marad, a Mészáros az 
Mészáros, a köztudatban így van.
Kondek Zsolt: A Bajcsy-Zs. úti meg MÁV ovi.
Palik Józsefné: Én itt látok 15.775.691,- Ft-ot, amit nekünk fejlesztési hitelként kell felvenni. Mi történt itt, 
valami elszámolás? - mert úgy volt a pályázat, hogy 100%-os intenzitású és most hozzá kell tennünk. 
Selmeczi Attila: A közbeszerzés elindítása előtt a pályázatot előkészítő külső szervezet számolta ki a becsült 
értéket és ez alapján adta meg. Az ajánlatok benyújtása után viszont felmérte, hogy az aktuális energetikai 
számítások alapján ezt a nettó 32.053.800,- Ft-ot támogatja a pályázat. Van egy  bizonyos korlát, amit 
nyílászáró csere esetén és  hőszigetelésnél négyzetméterenként támogat a pályázat és a bejövő árajánlatok 
alapján úgy tűnik, hogy a műszaki tartalom az magasabb, mint amennyit a pályázatból meg lehet valósítani 
és ezért kell plusz forrást hozzátenni.
Papp István: Ne adjunk plusz forrást?
Palik Józsefné: Dehogyisnem, csak arra voltam kíváncsi, hogy hogy jön ez ide vagy miért kell fejlesztési 
hitelt felvenni. Természetesen meg fogom szavazni, mert gyerekintézmény, csak kíváncsi voltam, hogyha 
100%-os intenzitású a pályázat, akkor miért kell nekünk 15 MFt-ot hozzátenni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   718  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület a 416/2015. (VI. 9.) számú 
határozata alapján indult „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 
Fauna-Duó Kft. (székhely: 1155 Budapest, Rekettye utca 49.) 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 44.475.603,98.-Ft + ÁFA 
ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. július 31. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   719  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez a 
pályázati forrásból biztosított összegen felül legfeljebb bruttó 15.775.691.-Ft pénzügyi forrást biztosít 
fejlesztési hitel terhére.

Határidő: 2015. augusztus 10.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

Papp István: Ebben benne van a tornateremnek a szigetelése? 
Selmeczi Attila: Úgy tudom, benne van.
Papp István: Mert beázik és omlik le a fal. Úgy tudom, hogy ma jönni fog Kiss Balázs. 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   720  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület a 418/2015. (VI. 9.) számú 
határozata alapján indult és az 514/2015. (VII. 3.) számú határozatával módosított „Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, 
Könyvkötő u. 22.) 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 57.310.300.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. július 31. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   721  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés 
teljesítéséhez a pályázati forrásból biztosított összegen felül legfeljebb bruttó 10.146.919.-Ft pénzügyi forrást 
biztosít fejlesztési hitel terhére.

Határidő: 2015. augusztus 10.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásával történő 104 darab „K” szegélykő vásárlásáról szóló határozat módosításáról

Papp István: Drágább volt vagy olcsóbb? Drágálltad?
Köves Gábor Nándorné: Nem, amikor először kértek árajánlatot akkor és  a „K”  szegély meg  elfogyott, 
mire kivitelezésre került és ezért.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   722  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 675/2015. (VII. 03.) számú határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„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 29.640,- 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. augusztus 31. (megvásárlásra)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről képviselői keretek felhasználásával

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   723  /2015.     (VII.   30  .)     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 1 db ülőpad és 3 db szemétgyűjtő beszerzésével és szállításával a Városszépítő Kft.-t 
(székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 215.646,- Ft összegben, mint kizárólagos 
gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 2/a. 
számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd képviselői kerete terhére 
71.120,- Ft, Nádas Sándor képviselői kerete terhére 64.897,- Ft, Tarsoly Imre képviselői kerete terhére 
79.629,- Ft, összeg erejéig biztosított.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   724  /2015.     (VII.   30  .)     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 az utcabútorok helyszínen történő telepítésével, áthelyezésével a Koroknai Építőipari és 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 28.000,- 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 városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd képviselői kerete terhére 
11.200,- Ft, Nádas Sándor képviselői kerete terhére 5.600,- Ft, Tarsoly Imre képviselői kerete terhére 5.600,- 
Ft, Köves Gábor Nándorné képviselői kerete terhére 5.600, Ft összeg erejéig biztosított.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   725  /2015.     (VII.   30  .)     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 6 db „kutyát bevinni tilos” tábla beszerzésével és helyszínen történő telepítésével, a 
CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 3418.) bízza meg bruttó 119.482,- 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 városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői kerete terhére 
biztosított.

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

9./ napirendi pont 
Az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/10 hrsz.-ú, a hatvani 4604/18/A/11 hrsz.-ú és a hatvani 
4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Tabán út 22. sz. alatt található lakások 
elidegenítésére beérkezett pályázatok bontása 



Rékasi Éva: Az önkormányzati tulajdonban lévő Tabán u. 22. sz. alatti lakóházban három darab üres lakás 
értékesítéséről döntött a képviselő-testület. A pályázati felhívások mindegyikére egy-egy pályázati anyag 
érkezett be.
(Ezt követően Rékasi Éva felbontotta a pályázatokat.)
Rékasi Éva: Az első a Tabán u. 22. II/8. sz. lakás. Benne van a pályázat, a nyilatkozat, a vételi ajánlat az 
önkormányzat által megállapított 3.800.000,- Ft-os kikiáltási árral, illetve az ajánlati biztosíték befizetését 
igazoló pénzintézeti igazolás.
A következő a Tabán u. 22. II/9. sz. lakás. Itt van a nyilatkozat, a pályázat a 2.700.000,- Ft-os kikiáltási ár 
megfizetéséről, illetve a 270.000,- Ft-os ajánlati biztosíték befizetéséről a pénzintézeti nyilatkozat.
A Tabán u. 22. IV/16. sz. lakás esetében szintén itt a nyilatkozat, a pályázat a 2.700.000,- Ft-os kikiáltási ár 
megfizetéséről, valamint a 270.000,- Ft-os ajánlati biztosíték befizetéséről a pénzintézeti nyilatkozat.
Tehát megállapítható, hogy a lakásokra kiírt pályázati felhívásokra egy-egy pályázati anyag érkezett, mind a 
három érvényes, azaz eredményesnek mondató a pályázat.
Papp István: Tehát eladtuk, lett rá vevő, örülünk neki.
Köves Gábor Nándorné: Ez most csak annyi, hogy a pályázatokat elfogadjuk, mert érvényesek.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   726  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  

1. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/10 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Tabán út 22. II/8. sz. alatt található lakás 
elidegenítésére beérkezett pályázatot felbontotta és megállapította, hogy a Koós Márk Gergő (3000 
Hatvan, Tabán u. 35.) ajánlattevő által benyújtott pályázat érvényes, mivel mindenben megfelel a 
pályázati kiírás feltételeinek.

2. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/11 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Tabán út 22. II/9. sz. alatt található lakás 
elidegenítésére beérkezett pályázatot felbontotta és megállapította, hogy a Hegyi Zsolt (3032  Apc, 
Barátság út 23.) ajánlattevő által benyújtott pályázat érvényes, mivel mindenben megfelel a pályázati 
kiírás feltételeinek.

3. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/16. sz. alatt található lakás 
elidegenítésére beérkezett pályázatot felbontotta és megállapította, hogy a Hüttner Boglárka (3200 
Gyöngyös, Platán út 36. fsz. 2.) ajánlattevő által benyújtott pályázat érvényes, mivel mindenben 
megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.

10./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/18/A/10 hrsz.-ú, a hatvani 4604/18/A/11 hrsz.-ú 
és a hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben a 3000 Hatvan, Tabán u. 22. sz. alatt található lakások 
elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről

Rékasi Éva: A pályázati anyagok alapján, amik beérkeztek, az előterjesztés azt tartalmazza, hogy a lakásokat 
a három pályázó részére az önkormányzat az általa meghatározott és a pályázók által elfogadott kikiáltási 
áron értékesíti és erre a szerződéskötésre, az aláírásra meghatalmazza polgármester urat.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   727  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/10 hrsz.-ú, a hatvani 4604/18/A/11 hrsz.-ú és a hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben a 
3000 Hatvan, Tabán út 22. sz. alatt található lakások elidegenítéséről szóló pályázatok      értékelésére 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  4604/18/A/10 hrsz.-
ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. II/8. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú lakás megnevezésű 
ingatlan elidegenítésére irányuló 475/2015. (VI. 25.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati 
eljárást eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Koós Márk Gergő részére (lakcíme: 3000 
Hatvan, Tabán u. 35.) bruttó  3.800.000,- Ft, azaz Hárommillió nyolcszázezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek 



szerinti adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2015. szeptember 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   728  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/10 hrsz.-ú, a hatvani 4604/18/A/11 hrsz.-ú és a hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben a 
3000 Hatvan, Tabán út 22. sz. alatt található lakások elidegenítéséről szóló pályázatok      értékelésére 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  4604/18/A/11 hrsz.-
ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. II/9. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú lakás megnevezésű 
ingatlan elidegenítésére irányuló 476/2015. (VI. 25.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati 
eljárást eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Hegyi Zsolt részére (lakcíme: 3032 Apc, 
Barátság út 23.)  bruttó  2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió- hétszázezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek 
szerinti adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2015. szeptember 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   729  /2015.     (VII.   30  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/10 hrsz.-ú, a hatvani 4604/18/A/11 hrsz.-ú és a hatvani 4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben a 
3000 Hatvan, Tabán út 22. sz. alatt található lakások elidegenítéséről szóló pályázatok      értékelésére 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  4604/18/A/18 hrsz.-
ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. IV/16. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú lakás megnevezésű 
ingatlan elidegenítésére irányuló 477/2015. (VI. 25.) számú határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati 
eljárást eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Hüttner Boglárka részére (lakcíme: 3200 
Gyöngyös, Platán  út 36. fsz. 2.)  bruttó  2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt feltételek 
szerinti adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2015. szeptember 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda 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
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