
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. november 13-án 9.30 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 (később érkezik)
- Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- 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   1003  /2015.     (XI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. november 13-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázat keretében „BTL rendezvényszervezési feladatok elvégzése” elnevezé-
sű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

2. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázat keretében „Informatikai eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszer-
zési eljárással kapcsolatos döntésről

3. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan vá-



rosában” című pályázattal összefüggésben háztartási gépek és kerti eszközök beszerzésével kap-
csolatos döntésekről

4. Előterjesztés a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésekről

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

5. Előterjesztés ideiglenes forgalomtechnikai módosításról

6. Előterjesztés szakértői vélemények beszerzéséről

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

Határidő: 2015. november 13. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában”  című pályázat keretében „BTL rendezvényszervezési feladatok elvégzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

(Megérkezik Marján János tag, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 4 főről 5 főre 
emelkedik.)
Tóth Ivett: A „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában”  c. projekt esetében a BTL rendezvényszervezési feladatok kapcsán  a korábban 
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott céggel az önkormányzat nem teljesítés miatt szerződést 
bontott. Ennek következtében, illetve a kötelezettségeinket teljesítve újból ki kellett írni ezt a 
közbeszerzési eljárást. A beszerzés becsült nettó értéke a  jogszabályban meghatározottak miatt 
továbbra  is  14.900.000,- Ft. Újabb cégeket kellett meghívnunk, akik kifejezetten ezzel a BTL 
rendezvényszervezési feladatok elvégzésével foglalkoznak, tehát direkt, nem pedig közvetett 
kommunikációt végeznek. Ez a tevékenység azt foglalja magába, hogy azokban az iskolákban, 
miután  az önkormányzat év elején együttműködési megállapodást kötött három megye 
intézményeivel, 6-18 éves korosztályt érint ez a rendezvényszervezés, ez 50 rendezvényből áll a 
három megyében, amelyben a gyermekek számára szakképzett környezetnevelési mérnökök, illetve 
pedagógusok bevonásával fognak a megújuló energiaforrások felhasználásáról, azokkal kapcsolatos 
eszközök bemutatásával olyan órákat tartani, ahol ezt a programot, illetve ezt az életmódra nevelést, 
szemléletváltozást a gyermekek megismerhetik, megtapasztalhatják. Szerencsére az ajánlatuk 
alacsonyabb lett, úgyhogy igyekszünk belső átcsoportosítással csökkenteni a 139.000.000,- Ft 
önerőt, ami a képviselő-testület hozzátett a projekthez.
Papp István: Majdnem 15.000.000,- Ft volt, úgy tudom.
Tóth Ivett:  Igen.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1004  /2015.     (XI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   
szavazattal  , valamint 1 tartózkodással   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 690/2015. (X. 21.) számú határozata alapján indult, „BTL 
rendezvényszervezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a SAKKMED 2005 Kft. (székhely: 1026 



Budapest, Garas u. 4. 1. em. 2.) 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 12.100.000.-Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. november 16. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1005  /2015.     (XI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   
szavazattal  , valamint 1 tartózkodással   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 690/2015. (X. 21.) számú határozata alapján indult, „BTL 
rendezvényszervezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a Feszt-House Kft. (székhely: 
1165 Budapest, Zsemlékes u. 80.) 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 
második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 12.800.000.-
Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. november 16. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában”  című pályázat keretében „Informatikai eszközök beszerzése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről

Papp István: Ez hasonlóan kevesebbe került.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1006  /2015.     (XI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   
szavazattal,     valamint     1     tartózkodással     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 685/2015. (X. 14.) számú határozata alapján indult, „Informatikai 
eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a CENTER.HU INFORMÁCIÓ-technológiai Kft. (székhely: 
1094 Budapest, Tompa utca 13.) 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 10.997.400.-Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. november 16. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



3./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan 
városában” című pályázattal összefüggésben háztartási gépek és kerti eszközök beszerzésével 
kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1007  /2015.     (XI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   
szavazattal,     valamint     1     tartózkodással     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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a KEOP-6.5.0/14 kódszámú „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása 
Hatvan városában”  című pályázat megvalósításához szükséges háztartási gépek szállítására a 
Telemat Kft.-t (székhely: 1094 Budapest, Hidegkuti út 269.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 8.249.920,- Ft vállalkozási díjért.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.

Határidő: 2015. december 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1008  /2015.     (XI.   13  .)     számú   – 4 „  igen  ”   
szavazattal  , valamint 1 tartózkodással   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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a KEOP-6.5.0/14 kódszámú „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása 
Hatvan városában”  című pályázat megvalósításához szükséges kerti eszközök leszállítására az 
Mátra-Agro  Kft.-t  (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út. 53.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.409.198,- Ft vállalkozási díjért.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.

Határidő: 2015. december 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos döntésekről

Papp István: Megint meg kell pályáztatni, mert a múltkori nem volt sikeres.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1009  /2015.     (XI.   13  .)     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, 
mint a képviselő-testület 687/2015. (X. 14.) számú határozata alapján indult, „Vagyonvédelmi 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
PARTER Vagyonvédelmi Kft. (székhely: 1139 Budapest, Petneházy utca 54-56.) ajánlattevőnek 
a benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel 
arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget a Hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, ezáltal az ajánlat 



nem tartalmazza valamennyi, a megfelelő értékeléshez szükséges dokumentumot.

Határidő: 2015. november 16. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1010  /2015.     (XI.   13  .)     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, 
mint a képviselő-testület 687/2015. (X. 14.) számú határozata alapján indult, „Vagyonvédelmi 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 1111 Budapest, Fehérvári út 126-
128.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek 
minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget a Hiánypótlási felhívásban 
foglaltaknak, ezáltal az ajánlat nem tartalmazza valamennyi, a megfelelő értékeléshez szükséges 
dokumentumot.

Határidő: 2015. november 16. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1011  /2015.     (XI.   13  .)     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, 
mint a képviselő-testület a 687/2015. (X. 14.) számú határozata alapján indult, „Vagyonvédelmi 
szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Target Group Facility Management Zrt. (székhely: 
1031 Budapest, Csikóvár u. 9.) 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 nettó 1.950.-Ft + 
ÁFA / fő / óra vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj összeget.

Határidő: 2015. november 16. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés ideiglenes forgalomtechnikai módosításról

Papp István: Most már van térkép is, mert valaki a múltkor hiányolta. Innen jön, a Kereskedelmi 
Bank irányából.
Schósz Gabriella: Egy útszűkület jelző tábla lesz kihelyezve a Stahremberg utcába. 
Köves Gábor Nándorné: Akkor most már nem lehet majd bejönni. 
Schósz Gabriella: Be lehet jönni, csak le lesz szűkítve az út, mert a sátor rá fog lógni az úttestre. A 
fák miatt nem lehet máshogy elhelyezni, viszont nem szerettünk volna fát kivágni.
Köves Gábor Nándorné: A faházakat hová tesszük?
Schósz Gabriella: A tér másik oldalára. 
Palik Józsefné: Tavaly is ott volt már, nem?
Köves Gábor Nándorné: Tehát akkor a sátor előtt lesz.



Kondek Zsolt: Átkerül erről a térről amoda minden.
Papp István: Nem lehetne ezt lezárni legalább a könyvtárig? - mert attól félek, hogy ott valaki 
kóvályogni fog.
Köves Gábor Nándorné: A kamionok is bejönnek, mert le szokták vágni, nehezebb nekik 
bekanyarodni a főútról, én nemegyszer láttam.
Schósz Gabriella: Ugyanakkor vannak olyan problémák, hogyha mennek a bankhoz, akkor az atya 
nem tud kijárni. Mivel ott egyirányú az utca, ezért nem javasoljuk, hogy kerüljön lezárásra, mert 
akkor nem tudnak az üzletek előtt parkolni. 
Kondek Zsolt: Semmivel sem jobb a helyzet, ugyanannyi idő alatt érek be új-Hatvanból, csak nem 
a templomnál állok, hanem az Adidas boltnál.
Schósz Gabriella: Régen a 3-as –  21-es csomópontnál a 21-es úton  torlódott a forgalom 
csúcsidőben, most áttolódott a Radnóti térre. A Bástya úti jelzőlámpánál vannak még torlódások, de 
voltunk a héten a közútkezelőnél egyeztetni és igazgató úrnak vannak javaslatai. 
Papp István: Nem nagyon kellene működtetni ott a lámpát. 
Schósz Gabriella: A Bástya úti jelzőlámpával kapcsolatosan abban maradtunk, hogy még mindig 
nem lett a diszpécser-szolgálatos rendszerbe bekötve az a jelzőlámpa. Várhatóan november végéig 
lesz bekötve és valószínű, hogy lesznek olyan időszakok, amikor villogóra fogják kapcsolni a 
Bástya úti jelzőlámpát, hogy ne okozzon torlódást. 
Köves Gábor Nándorné: Utána meg majd jönnek a Grassalkovich úti lakók, hogy ott állnak az 
ablakuk alatt, mert akkor ott fognak megállni. 
Kondek Zsolt: Eddig új-Hatvanban állt a sor, a templomtól a Zöldfa utcáig.
Schósz Gabriella: Tudom, és most is figyelem, de a Kossuth téren most a Lőrinci felé menő útra 
közvetlenül rá lehet hajtani, korábban pedig az autók egészen a bank sarkáig álltak. Szerintem a 
Pillangó cukrászdánál van a legnagyobb gond.
Papp István: Azért kell idetenni sürgősen a megállni tilos táblát.
Köves Gábor Nándorné: A Szent Mihály utca felől is sokan jönnek, ott nem lehetne valamit 
csinálni?
Schósz Gabriella: Az embereknek kellene tudni.
Marján János: Nem lesz zavaró a parókia mellett a jégpálya?
Papp István: Odébb van téve, nem az ablak alatt van.
Marján János: Tavaly az volt, hogy ne rakjuk oda, mert zavarja az atyát. 
Schósz Gabriella: Hangvédő falat fogunk elhelyezni és most nem lesz annyi rendezvény, mint 
korábban,  úgy tudom, hogy összesen négy jégdisco lesz. Az atya kérte, hogy a misék alatt ne 
zavarja a híveket a zene, úgyhogy erre oda fognak figyelni a szervezők. Le van egyeztetve, kérték, 
hogy amikor mise van, ne szóljon a zene és ezt a szervezők meg fogják oldani.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1012  /2015.     (XI.   13  .)     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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth tér volt 
Stahremberg utcai szakaszán, a jégpálya működése alatti időszakban ideiglenes jelleggel, 2015. 
november 13. és 2016. február közepe közötti időszakban, az 1. számú mellékletben jelölt 
forgalomtechnikai módosítások bevezetésre kerüljenek.

Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés szakértői vélemények beszerzéséről



Köves Gábor Nándorné: Mihez kellenek a szakértői vélemények?
Schósz Gabriella: A jelenleg folyamatban lévő KEOP-os beruházásoknál három projektre 
szeretnénk szakértői véleményt beszerezni, az egyik, az ún. szárazmalom projekt, a másik pedig a 
Brunszvik Teréz Óvoda és a Lesznai Anna beruházásával kapcsolatos.
Köves Gábor Nándorné: És miért kell pl. az óvodához?
Schósz Gabriella: Azért, mert vita van közöttünk és a kivitelező között, hogy a tetővilágító 
ablakokat ki kell-e cserélnie vagy sem.
Köves Gábor Nándorné: Miért?
Palik Józsefné: Mert ott üvegből van a tetővilágító ablak. Évekkel ezelőtt volt egy nagyon súlyos 
baleset ebből, szerencsére senkire nem zuhant rá, ugyanis beszakadt és lezuhant a folyosóra ez a 
tetőüveg és most szerettük volna, ha műanyagra cserélik, mert az nem törik el, csak elreped. Viszont 
ez a súlyos üveg, ha egy olyan havazás jön vagy olyan lerakódás van, berepedhet, az üvegnek ez a 
tulajdonsága és ezen az összekötő folyosón közlekedünk a gyerekekkel, úgy megyünk ki az 
udvarra. Ezt szerettük volna műanyagra cserélni és ebből van most a vita.
Schósz Gabriella: Hogy műszaki szükségesség-e vagy pótmunka. Ha pótmunka, akkor az a 
különbség, hogy az önkormányzatnak ki kell fizetnie, ha műszaki szükségesség, akkor a 
vállalkozási szerződés keretei között kell a kivitelezőnek a munkákat elkészíteni. A másik, amit mi 
aggályosnak tartunk és az előterjesztésbe bele is írtam, hogy minden esetben fognak-e a kivitelezők 
határidőben végezni és megtesznek-e ennek érdekében mindent.
Palik Józsefné: Én ezt nagyon jónak tartom, amikor elolvastam ezt az előterjesztést, 
gondolkodtam, hogy egy ilyen nagy pályázatnál vagy beruházásoknál feltétlenül érdemes lenne 
egyszer kifizetni mindegyiknél a szakértőt és később ez nem adna vitára okot, hogy kinek a 
felelőssége, ki nem csinálta meg, hogy ez valóban benne volt-e a munkában, vagy pótmunka, és 
nem mindegy, hogy utólag esetleg több millióba kerül az önkormányzatnak vagy a szakértő 
megállapítja, hogy ez szükséges és kész. Ez egy nagyon jó dolog és ezt nagyon tudom üdvözölni.
Köves Gábor Nándorné: Csak ez plusz költség. 
Palik Józsefné: Igen, de egyszer fizetnénk egy plusz költséget és ha minden rendben van, akkor 
nincs tovább hozzá, de ha nincs rendben, akkor lehet pereskedni, keresni, hogy ki volt a hibás, ki 
nem csinálta meg, benne volt-e a műszaki leírásban vagy pótmunka. Nem mindegy, mert ott azért 
milliós összegek jönnek ki, itt meg egyszer fizetünk ki ennyi pénzt.
Papp István: Amikor a pályázat ki van írva, akkor fixen rögzíteni kell mindent. 
Palik Józsefné: Hiába van rögzítve, amikor aláírják a szerződést, legtöbbször ez nincs konkrétan 
beleírva.
Köves Gábor Nándorné: Nem írják bele, hogy miket kell végrehajtani?
Schósz Gabriella: De, csak pl. a szárazmalomnál a kivitelezési munkák úgy lettek megpályáztatva, 
hogy csak engedélyezési tervdokumentációk lettek elkészítve és a kivitelezőnek a feladata a kiviteli 
tervek és a kivitelezési munkák elvégzése. Van különbség a kettő között, tehát nem olyan 
pontosságú az engedélyezési tervdokumentáció, amiből minden műszaki tartalmat egyértelműen 
meg lehet határozni, ezért is vannak ezek a viták. Az önkormányzat megbíz műszaki ellenőrt, aki 
jogosultsággal rendelkezik, meg a hivatalnál a szakemberek felügyelik ezt, de mégis vannak elég 
komoly viták, ezért gondoltunk rá, mivel szorít bennünket az idő, hogy erre gyorsabban pontot 
tudjunk tenni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1013  /2015.     (XI.   13  .)     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 úgy dönt, hogy a Környezeti és energetikai 
nonprofit információs központ kialakítása Hatvan városában (helyszín: hatvani 5331/26 hrsz-ú 
ingatlan), valamint a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda Hatvan, Balassi B. út 44. és a
Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Hatvan, Ratkó József u. 10. sz. alatt jelenleg folyamatban lévő 



beruházásokkal kapcsolatos szakértői feladatok elvégzésével a P&D Mérnöki Tanácsadó Kft.-t 
(székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. 2/9.) bízza meg bruttó 482.600,- 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 kiadások között, a szakértői vélemények beszerzése költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 10.00 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné                         Papp István
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