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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. február 19-én 16 óra 30 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt, rendkívüli üléséről 

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

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Tóth Ivett    pályázati osztályvezető 
    
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy 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 elnök-helyettes  
legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné b izottsági elnök-helyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként.  

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét.  

  
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan kérés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta 
azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
83/2015. (II. 19.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. február 19-i rendkívüli, nyílt ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés az „Engedélyezési tervdokumentáció, vázlatrajzok elkészítése és a 
kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
 

Határid ő: 2015. február 19. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      

               
                               
1. napirendi pont 

Előterjesztés az „Engedélyezési tervdokumentáció, vázl atrajzok elkészítése és a 
kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Azért kellett sürgősen összehívni a rendkívüli ülést, mert 27-e a pályázat beadási határideje.  
A tervdokumentációk elkészítésére ez az előterjesztésben szereplő budapesti cég adott be 
ajánlatot. Már dolgoztunk ezzel a céggel és ők jól dolgoznak. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Igen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ha nyernénk, a pályázaton, akkor nagyon sok mindent meg tudnánk oldani.  
A könyvtár is itt marad, mert terjednek már rémhírek erről. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor 
például a könyvtárnak is egy nagyobb közösségi terme lesz. 
Pályázik erre a pénzre más is, több település is, reméljük, hogy mi fogjuk megnyerni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Szeretném kérni, hogy szélesebb körben legyen kommunikálva. A Médián, az újságunkon 
keresztül meg kell nyugtatni a lakosságot, hogy semmi olyan változás nem történik, hogy 
máshová kell menni a könyvtárba, a gyerekek továbbra is itt tudják használni, megmarad a 
könyvtárállomány, csak egy bővítésre van lehetőség és ezt ki kell használni. 
Ha ezt így tudjuk, akkor tudjuk támogatni és nem beszélnek butaságokat a városban. 
Tőlem is kérdezték, akkor én még azt mondtam, hogy még ezt nem tudom, de most itt vagyok 
és megtudtam. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát itt marad, és bővíteni való helyünk is van, mert ott azért van terület hátul, akkor ki kell 
használni a lehetőséget. 
A nyilvános WC el fog onnan kerülni, valahol máshol kell majd neki helyet találni. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Önkormányzati terület az ott hátul egészen a piacig. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Három telek lett egyesítve pont emiatt. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
A hivatalhoz nem lesz hozzáépítve, hanem hátra fog nyúlni, inkább a bank felé. 
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Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Olyan 1800m2 lesz megújítva. 
Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a középső része lesz leginkább kiemelve, és úgy lesz 
bővítve. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És akkor ezzel egy időben a könyvtár is be lesz pucolva, ezzel egy teljesen új képet kap? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Homlokzat, tető, minden. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az alja az úgy lesz, hogy ha színház lesz, akkor ott lesz az az emelkedés, he pedig nem akkor 
bálra, egyebekre lehet használni. 
Karzattal együtt 350 férőhelyes lesz. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Energetikailag teljesen külön lesz választva a színházterem rész, pont azért, hogy mint 
befogadó színház képzeljük, és teljesen külön lehessen mérni. Sok olyan elem van már benne, 
ami költséghatékonyságot eredményez, hogy ne legyen akkor a fenntartási költsége. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Több kisebb helyiség is ki lesz alakítva a civil szervezetek számára, vagy olyan jellegű 
rendezvények számára, amik nem igényelnek olyan nagy helyiséget. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsoltban további kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
84/2015. (II. 19.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 57/2015. (II. 12.) számú határozata alapján indult, „Engedélyezési 
tervdokumentáció, vázlatrajzok elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az INCORSO Építész és Épít őműhely 
Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 84.) ajánlattevő tekintetében kizáró ok nem áll fenn, 
alkalmas a szerződés teljesítésére, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. 
§ (7) bekezdése alapján az ajánlattevővel megkezdhető a tárgyalás. 
 
Határid ő: 2015. február 20. (a tárgyalás lefolytatására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
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Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 16 óra 40 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

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


