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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2015. augusztus 5-én 14 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről 

Jelen vannak:   
Papp István   bizottsági elnök 
Bagi Miklós  bizottsági tag    
Köves Gábor Nándorné  bizottsági tag  
Palik Józsefné    bizottsági tag 
 
Marján János bizottsági tag igazoltan marad távol. 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Kovács Éva   jegyzői irodavezető 
Rékasi Éva   gazdálkodási osztályvezető 
Schósz Gabriella     településfejlesztési osztályvezető 
Tóth Ivett    pályázati osztályvezető 
   
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Iványosné Berényi Anita 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy tagjának részvételével az ülés határozatképes.  

 
Papp István bizottsági elnök 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, 
hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül a 4. 
pontot „Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítéséhez 
kapcsolódó döntésről” vegye le a bizottság napirendjéről.  

  
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
A „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 u tca 49.)  ajánlattevőt nyilvánította. A 
pályázat nettó összege csökkent, ezért új árajánlatot kellet bekérni, viszont a határidő nem 
változik. 
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Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
730/2015. (VIII. 05.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. augusztus 5-i nyílt rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

3. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek 
energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

Határid ő: 2015. augusztus 5. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke          
                   
         
1. napirendi pont 

Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy 
részének felhasználásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúlag 
elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
 
731/2015. (VIII. 05.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Apafi utca 36. számú 
ingatlan előtti 21,5 méter hosszú és 1 méter széles összesen 21,5 m2 felületű betonjárda 
felújítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza 
meg bruttó 174.150,-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 Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
732/2015. (VIII. 05.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

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 Kölcsey Ferenc utca 37/A-
37. számú ingatlanok előtti 56 méter hosszú és 1,3 méter széles összesen 72,8 m2 felületű 
betonjárda felújítási munkáival KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 589.680,-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 Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
733/2015. (VIII. 05.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

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 Bercsényi utca 58. számú 
ingatlan előtti 20 méter hosszú és 1,4 méter széles összesen 28 m2 felületű, és a Bercsényi 
utca 42/A-44. számú ingatlanok előtti 31 méter hosszú és 1,5 méter széles összesen 46,5 m2 
felületű betonjárda felújítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 603.450,-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 Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
734/2015. (VIII. 05.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  

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 Vak Bottyán utca és a 
Munkácsy Mihály utca kereszteződésénél található Vak Bottyán utca 14. számú ingatlan körüli 
összesen 85,4 m2 felületű betonjárda felújítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 691.740,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag  
Miért vonta vissza, nem lesz járda felújítás? 
 
Papp István bizottsági elnök 
De lesz, csak hosszabb járda szakaszt kell felújítani, így másképp kell csoportosítani a 
képviselő képviselői keretét. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
735/2015. (VIII. 05.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága az 554/2015. (VI. 24.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 

Határid ő: azonnal  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 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 korszer űsítéséhez kapcsolódó döntésr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Kibővült a pályázat? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
A pályázat pozitív elbírálása esetén az épületek homlokzat és födém hőszigetelésére, illetve a 
nyílászárók lecserélésére kerül sor. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
736/2015. (VIII. 05.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 úgy dönt, hogy 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 korszerűsítése” című pályázat 
benyújtásához szükséges felmérési és kiviteli tervek elkészítésével az INCORSO Építész- és 
Építőműhely Kft.-t (székhely:  1025 Budapest , Szépvölgyi út 84. ) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.540.000,- Ft tervezési díjért, azzal a 
kitétellel, hogy a tervezési díj kifizetésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 14 óra 15 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

 PAPP ISTVÁN KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági elnök városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes          

 


