
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. január 14-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok (6. napirendi ponttól)
- Basa Zoltán önkormányzati képviselő 
- Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- 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 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 Palik Józsefné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Palik 
Józsefnét a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1  /2016.     (I.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. január 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés támogatás biztosításáról a Maassluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület számára a „Civil 
szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” című pályázaton való induláshoz 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Szinyei András alpolgármester

2. Előterjesztés  a  „Környezeti  és  energetikai  non-profit  információs  központ  kialakítása  Hatvan 
városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző

3. Előterjesztés  a  Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatal  bejáratának  környezetrendezéséhez 
kapcsolódó projekt műszaki ellenőri feladatainak elvégzéséről



4. Előterjesztés  a  Környezeti  és  Energetikai  Nonprofit  Információs  Központ  kialakítása  Hatvan 
városában beruházás során megbízott szakértő tevékenységének kiegészítéséről

5. Előterjesztés jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő 3-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 3-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

6. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási programjában való 
részvételről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

Határidő: 2016. január 14. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés támogatás biztosításáról a Maassluis-Hatvan Testvérvárosi Egyesület számára a „Civil 
szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” című pályázaton való induláshoz 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   2  /2016.     (I.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a támogatás biztosításáról a Maassluis-
Hatvan Testvérvárosi Egyesület számára a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” című 
pályázaton való induláshoz szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 200.000,- Ft támogatást nyújt a Maassluis-Hatvan 
Testvérvárosi Egyesület számára a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.”  című 
pályázaton való induláshoz. Az összeg a Testvérvárosi keret költségsoron az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: 2015. január 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a  „Környezeti  és  energetikai  non-profit  információs  központ  kialakítása  Hatvan 
városában” című projekttel kapcsolatos döntésekről 

Papp István: Volt előzetesen egy rendkívüli ülésünk ezzel kapcsolatosan és ezeknek a végrehajtása van most 
folyamatban.
Palik Józsefné: A mi álláspontunk az első pillanattól kezdve az volt, hogy ellenezzük ezt a mérhetetlen 
pénzpazarlást.  Az  előző  rendkívüli  ülésen  tartózkodtunk  annak  ellenére,  hogy  a  jogi  részével  teljesen 
egyetértettünk. Most, miután átbeszéltük, úgy döntöttünk, hogy ezt minden pontjában támogatni fogjuk és 
meg fogjuk szavazni pontosan azért, hogy minél kevesebb kár érje Hatvan várost és Hatvan város polgárait, 
ha már ilyen helyzetbe kerültünk. Első pillanattól kezdve azt mondtuk, hogy mi ezt nem tartjuk jónak, ez 
pénzpazarlás,  de  valamennyi  pénzt  vissza  kell  ebből  szerezni,  úgyhogy  minden  határozati  javaslatot 
támogatni fogunk, de kizárólag csak emiatt.
Papp István: Reményeink szerint ez a pénz vissza fog jönni, itt evidens dolgok vannak. Valaki be merte ezt 
vállalni, olyan gazdag, hogy nem számít neki ennyi pénz, mi viszont a város érdekét képviseljük mindenek 
felett, azért vagyunk megválasztva.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, Papp István elnök egyben feltette 



szavazásra mind a kilenc határozati javaslatot. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   3  /2016.     (I.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  projekttel  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben az INTEGRAL-BÚTOR Kft.-vel megkötött 
vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   4  /2016.     (I.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  projekttel  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában”  című pályázattal összefüggésben a CREATOR Kommunikációs Szolgáltató 
Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét 
képező vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, valamint a 7.998.400,- Ft+ÁFA, valamint 1.170.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj szerződés 
szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   5  /2016.     (I.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  projekttel  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában”  című pályázattal összefüggésben a TÓ-ART MEDIC Kft.-vel megkötött 
adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat mellékletét 
képező adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, valamint 13.509.000,-Ft+ÁFA vételár és 1.500.000,-Ft+ÁFA kárátalány jogcímén történő 



szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   6  /2016.     (I.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  projekttel  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában”  című pályázattal összefüggésben a SAKKMED 2005 Kft.-vel megkötött 
vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét 
képező a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, valamint a 3.900.000,-Ft + ÁFA vállalkozói díj szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   7  /2016.     (I.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  projekttel  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a TELEMAT Kft.-vel megkötött adásvételi 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint 
hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét 
képező az adásvételi szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, valamint 4.496.400,-Ft+ÁFA vételár szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   8  /2016.     (I.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  projekttel  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában”  című pályázattal összefüggésben a CENTER.HU Információ-Technológiai 



Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét 
képező a vállalkozási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, valamint 5.653.195,-Ft+ÁFA vállalkozói díj, valamint 284.455,-Ft+ÁFA kárátalány 
jogcímén történő szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   9  /2016.     (I.   14  .)     számú   –  3  „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  projekttel  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák 
megrendelése a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerint hozzájárul.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét 
képező a megbízási szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására, valamint 1.360.000,-Ft+ÁFA megbízási díj szerződés szerinti megfizetésére.

Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: azonnal (okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   10  /2016.     (I.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  projekttel  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy NOUV Kft.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) és a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (1056 
Budapest, Váci u. 42. 4/1.) a „Kiviteli tervek elkészítése és kivitelezési munkák megrendelése a KEOP-
6.5.0/14 azonosítószámú „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan 
városában”  című pályázattal összefüggésben a projektmenedzsment, illetve a műszaki ellenőri feladatok 
ellátására 2014. december 19. napján és 2015. május 11. napján  megkötött megbízási szerződések 
megszüntetése iránt intézkedjen, azzal, hogy amennyiben fenti megbízottak szerződésszegő magatartása 
esetlegesen felmerül, úgy szerződésszegő magatartásuk miatt, illetve alatt bekövetkezett minden az 
Önkormányzatot ért kár megtérítése iránt kártérítési igényt kíván érvényesíteni.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a NOUV Kft.-vel és 
a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel szemben az Önkormányzat esetleges fenti igényeinek 
érvényesítése érdekében szükséges jogi eljárásokat megindítsa (peren kívüli egyeztetések, peres és nem peres 
eljárások), azzal, hogy annak eredményéről utólagosan a soron következő testületi ülésen számoljon be és a 
megszüntető okiratokat jóváhagyás érdekében nyújtsa be a képviselő-testület részére.

Határidő: azonnal (tárgyalások megkezdésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   11  /2016.     (I.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Környezeti és energetikai non-profit 
információs  központ  kialakítása  Hatvan  városában”  című  projekttel  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletében foglalt ingóságokat 
összesen 1.141.440,- Ft + ÁFA vételárért a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
részére értékesíti.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 

Határidő: azonnal (adásvételi szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó 
projekt műszaki ellenőri feladatainak elvégzéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   12  /2016.     (I.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó projekt műszaki ellenőri feladatainak      elvégzéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani  Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának 
környezetrendezéséhez kapcsolódó projekt műszaki ellenőri feladatainak elvégzésével a Tér Mérnöki Iroda 
Bt.-t (székhely: 2030 Érd, Kankalin utca 20. A. ép.) bízza meg 300.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében előirányzott, áthúzódó feladatok 
között szereplő „Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése”  költséghelyen kerül 
biztosításra.

Határidő: 2016. január 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Környezeti és Energetikai Nonprofit Információs Központ kialakítása Hatvan városá-
ban beruházás során megbízott szakértő tevékenységének kiegészítéséről

Papp István: Az igazságügyi műszaki ellenőri szakértő megállapította, hogy mi az, ami elkészült és mi az, 
ami nem. Teljesen levonult ez a cég és hogy mit hagyott ott, mit vállalt be, ezeket a dolgokat nekünk majd 
alá kell támasztani a perben.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   13  /2016.     (I.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Környezeti és Energetikai Nonprofit 
Információs Központ kialakítása Hatvan városában beruházás során megbízott szakértő      tevékenységének 
kiegészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Környezeti és Energetikai Információs Központ 
kialakítása Hatvan városában” megszakított kivitelezésű projekt munkaterület visszaadásával összefüggően a 
korábbi szakértői feladatok kiegészítésével a P&D Mérnöki és Tanácsadó Kft.-t  (székhely: 2890 Tata, Bláthy 
Ottó u. 21. 2/9.) bízza meg bruttó 406.400,- Ft összegben.

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében előirányzott szakértői vélemények 
beszerzése költséghelyen kerül biztosításra.

Határidő: 2016. január 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos döntésekről 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben feltette szavazásra mind a három határozati javaslatot. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   14  /2016.     (I.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TR KRAFT Kft.-vel  (székhely: 3200 
Gyöngyös, Jószerencsét u. 24. 3/2.) a Kossuth téren lévő jégpályát lefedő sátortető hóeltakarási munkálataira 
megkötött vállalkozási szerződést – közös megegyezéssel - megszünteti.

Határidő: 2016. január 14.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   15  /2016.     (I.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete a  Kossuth  téren  lévő  jégpályát  lefedő  sátortető 
hóeltakarási munkáival a Kékes Kutató Mentő Alapítványt (székhely: 3261 Abasár, Vörösmarty út 66.) bízza 
meg 180.000,-Ft  (0 % ÁFA)/alkalom egységáron 1.080.000,-Ft  keretösszeg erejéig, 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: 2016. január 14. (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   16  /2016.     (I.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Kossuth téren elhelyezésre került 
jégpályára történő belépéshez szükséges további 10.000 db karszalag beszerzését az Euroko, spol. s r.o-tól 
(székhely: Hlavná 116. 079 01 Veľké Kapušany Szlovákia) 60.000,-Ft  (0% ÁFA) összegben. 
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  741/2015.  (X.29.)  számú  határozata  alapján  a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2016. január 22. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



(Megérkezik Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok.)

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem felújítási programjában való rész-
vételről 

Papp István: Itt egy pályázatról van szó, amit szeretnénk megnyerni. 
Palik Józsefné: Amint látom, ez a Kodály Zoltán Általános Iskolának a tornaterme, ami alkalmas nemzetkö-
zi meccsek, illetve kézilabda megtartására. Látom, hogy ez egy pályázat, akkor a tornacsarnok felépítése már 
nem lesz? 
Papp István: De igen.
Palik Józsefné: Tehát működőképes lesz, csak most elkezdünk tornatermeket vagy ezt a tornatermet felújí-
tani, hogyha tudunk rá pályázni?
Tóth Ivett:  Ez a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt pályázat, ami a tornatermek és a hozzájuk kapcsoló-
dó öltözők, egyéb kiszolgáló létesítmények felújítására vonatkozik. Hatvan Város Önkormányzata az elmúlt 
években – tekintettel a rendkívül rossz állapotra – azt hiszem három pályázatot is benyújtott, ez lesz a negye-
dik. Ebbe – arra való tekintettel, hogy 20 MFt támogatást adnak – csak a meglévő négy öltöző, a bírói öltöző 
és a folyosók felújítása fér bele. Jelenleg most erre pályázunk. Sajnos a tornateremnek sem a padlózata, sem 
a  gépészete, sem a világítása nem fér bele ebbe a konstrukcióba, egyenlőre csak az öltözők és a folyosó fér 
bele, de egyébként is fontos, vannak rá árajánlataink és amint lesz lehetőség, a tornaterem további felújításá-
ra is pályázunk. Ez független a sportcsarnoktól, azért is pályázhatunk, mert a Kézilabda Egyesület tagja en-
nek a programnak a Magyar Kézilabda Szövetségen belül és mi, mint az épület tulajdonosa pályázunk.

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem volt, Papp István elnök egyben feltette 
szavazásra mind a két határozati javaslatot. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   17  /2016.     (I.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 
Tornaterem felújítási programjában való részvételről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

A maximálisan igényelhető támogatási összeg 20  millió forint. A pályázat benyújtásához pályázati 
biztosítékként 200 000,-Ft befizetése szükséges, mely Hatvan Város Önkormányzatának 2016. évi 
költségvetésébe beépítésre kerül. A pályázat során a gazdagodás elismert összegének a 30%-a, melyet az 
MKSZ  által  megjelölt  számlaszámra  kell  átutalni  Hatvan  Város  Önkormányzatának  2016.  évi 
költségvetésébe beépítésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 
benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.  

Határidő: 2016. január 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   18  /2016.     (I.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség Országos 
Tornaterem felújítási programjában való részvételről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Magyar  Kézilabda  Szövetség  által  meghirdetett 
Országos Tornaterem Felújítási programjához 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. Lestyán Balázs alpolgármester;
2. Schósz Gabriella irodavezető;



3. Tóth Ivett  osztályvezető
4. Jagodics István intézményvezető

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.45 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
         Palik Józsefné                               Papp István

  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                     Bizottság tagja                                                            Bizottság elnöke  


