
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. november 5-én 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
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag

- dr. Kovács Éva aljegyző 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő  van  jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Köves  Gábor  Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   997  /2015.     (XI.   05  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. november 5-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Miniszterelnökség 
Fejlesztéspolitikai Kommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Fejlesztéspolitikai 
Kommunikációs Főosztálya részére

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető

2. Előterjesztés ”Külhoni magyar értékgyűjtésre irányuló közös projekt megvalósítása” tárgyú 
pályázaton való indulásról



3. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában”  című pályázat keretében „Demonstrációs eszközök beszerzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről

Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 2-3. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

4. Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2015. november 5. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Miniszterelnökség 
Fejlesztéspolitikai Kommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Fejlesztéspolitikai 
Kommunikációs Főosztálya részére

Papp István: Arról van szó, hogy van egy roadshow-juk és közterületet akarnak tőlünk. Mi ezt 
odaadjuk nekik ingyen, úgy gondolom.
Köves Gábor Nándorné: A Kormányablakot akarják ezzel egy kicsikét reklámozni.
Papp István: Akkor szavazzunk az „A.”-ról.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   998  /2015.     (XI.   05  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Miniszterelnökség 
Fejlesztéspolitikai Kommunikációért Felelős Helyettes Államtitkárság Fejlesztéspolitikai 
Kommunikációs Főosztály megbízásából közreműködő Sensation Event&Congress Kft. a Kossuth 
téren 200 m2 közterületet, „Kormányablak roadshow”  című rendezvény céljából, díjfizetési 
kötelezettség alóli mentesítéssel használja.

Határidő: 2015. november 10. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés ”Külhoni magyar értékgyűjtésre irányuló közös projekt megvalósítása”  tárgyú 
pályázaton való indulásról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   999  /2015.     (XI.   05  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a Földművelésügyi Minisztérium HUNG-2015 kódszámú 
pályázati felhívására az I. célterület tekintetében, hazai és külhoni értékgyűjtésre irányuló közös 
projekt megvalósítására határon túli magyarlakta településekkel tárgyban. Az igényelt támogatás 
3.000.000,- Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os. A bizottság felhatalmazza Hatvan város 



polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, együttműködési megállapodások aláírására.

Határidő: 2015. november 16. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

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

Köves Gábor Nándorné: Ez a szárazmalom, ugye?
Papp István: Igen. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1000  /2015.     (XI.   05  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület a 39/2015. (I. 29. számú határozata alapján indult és a 680/2015. (X. 1.) sz. 
határozattal módosított, „Demonstrációs eszközök beszerzése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Tó-Art Medic 
Kft. (székhely: 1215 Budapest, Árpád u. 8/a. 3/78.) 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 
24.400.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. november 6. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 

Papp István: Mekkora különbségek vannak.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1001  /2015.     (XI.   05  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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 
Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpálya és kiszolgáló létesítmények elektromos ellátásának 
kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg 
bruttó 852.170,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X.29.) számú határozata alapján 
a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. november 11. (azonnal megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1002  /2015.     (XI.   05  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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 
Kossuth téren elhelyezésre került jégpálya működtetéséhez 30 fm kordon bérlésével a Stage Sound 
System Kft.-t (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.) bízza meg bruttó 91.440,-Ft egységáron, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 741/2015. (X.29.) számú határozata alapján 
a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. november 11. (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 9.10 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                         Papp István

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


