
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2016. október 11-én 15.15 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag
- Kondek Zsolt tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag

- Basa Zoltán önkormányzati képviselő 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- 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 Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   920  /2016.     (X.   11  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
2016. október 11-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:

1. Előterjesztés a hatvani 2605/6 hrsz. alatt felvett ingatlannak Váci Egyházmegye Ordináriusa részére
történő ingyenes tulajdonba adásáról 

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

2. Előterjesztés  Hatvan  város  településrendezési  eszközeinek  a  NIPÜF  Ipari  Park  fejlesztéshez
kapcsolódó módosításáról

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Szabó János főépítész

3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető



4. Előterjesztés  a  „Multifunkciós  irodatechnikai  berendezések  bérléséhez  és  üzemeltetéséhez
kapcsolódó  szolgáltatások  megrendelése”  elnevezésű  közbeszerzési  eljárással  kapcsolatos
döntésekről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

Határidő: 2016. október 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 2605/6 hrsz. alatt felvett ingatlannak Váci Egyházmegye Ordináriusa részére
történő ingyenes tulajdonba adásáról 

Papp István:  Itt  arról  van szó,  hogy az  újhatvani  közgé  területén,  mivel  átkerült  a  nővérképzés,  meg
egyebek, másképp nem tudnak pályázni, csak így és akkor bővítve lenne az intézmény több tanteremmel,
foglalkoztatóval is.
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben feltette szavazásra a két határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   921  /2016.     (X.   11  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  hatvani  2605/6  hrsz.  alatt  felvett
ingatlannak Váci Egyházmegye Ordináriusa részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában levő hatvani
2605/6 hrsz. alatt felvett,  1000 m2 terület nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant a nemzeti
vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény  14.  §  (1)  bekezdése  alapján  ingyenesen  átruházza  a  Váci
Egyházmegye Ordináriusára,  az egyház által  alapított  és  működtetett  Széchenyi  István Római  Katolikus
Gimnázium és Szakgimnázium szakirányú egészségügyi képzéséhez szükséges épület kialakítása céljából, a
határozat mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint. 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  határozat  mellékletét  képező  ingyenes  tulajdonjog
átruházását  tartalmazó  megállapodást  elfogadja  és  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  annak
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   922  /2016.     (X.   11  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  hatvani  2605/6  hrsz.  alatt  felvett
ingatlannak Váci Egyházmegye Ordináriusa részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város  Önkormányzata Képviselő-testülete  a  Váci  Egyházmegye Ordináriusával  2012.  április  30.
napján  253/2012.  (IV.  26.)  számú  képviselő-testületi  határozatával  határozatlan  időtartamra  megkötött
együttműködési  megállapodást  módosítja és egységes  szerkezetbe foglalja a határozat  melléklete szerinti
tartalommal.

Hatvan Város  Önkormányzata Képviselő-testülete  a  Váci  Egyházmegye Ordináriusával  2012.  április  30.
napján  megkötött  együttműködési  megállapodás  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövegét
elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján



2./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan  város  településrendezési  eszközeinek  a  NIPÜF  Ipari  Park  fejlesztéshez
kapcsolódó módosításáról

Marján János:  Láttam a rajzot ebben az előterjesztésben és nem nagyon értem, hogy a Tesco-s rész hogy
kapcsolódik ehhez az anyaghoz.
Schósz Gabriella: Azért kapcsolódik ehhez az anyaghoz, mivel közlekedési szempontból valószínűleg az
északi elkerülő útnak ezt a szakaszát ki kell majd váltani és az M3-as autópályáról közvetlen csatlakozást
kell kialakítani a körforgalomig.
Marján János: Kerekharasztnál vagy hol?
Schósz Gabriella: Nem, hanem a 21-es – M3-as csomópontnál. Most úgy tudja megközelíteni, hogy lejön az
autópályáról  a  21-esen  és  a  Liszt  F.  u.  mellett  halad  el,  azonban  a  változtatással  egy  közvetlen
rácsatlakozással érne el a herédi körforgalomig, hogy a nagy kamionforgalom a lakóövezetet ne zavarja.
Több hozzászólás nem lévén Papp István egyben feltette szavazásra a két határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   923  /2016.     (X.   11  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  város  településrendezési
eszközeinek a NIPÜF Ipari  Park fejlesztéshez kapcsolódó módosításáról szóló előterjesztést  és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény értelmében dönt a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1061 Budapest, Király u.
16.) által kezdeményezett Ipari Park fejlesztéshez kapcsolódó településrendezési eszközök módosításának
megindításáról.
A módosítás  célja a  projekttel  összefüggő  közigazgatási  hatósági  ügyek  nemzetgazdasági  szempontból
kiemelt  jelentőségű  üggyé  nyilvánításáról  és  az eljáró hatóságok kijelöléséről  szóló  296/2016.  (IX.  22.)
Korm. rendelet 1. melléklet 17. pontjában meghatározott, a Hatvanban megvalósuló beruházással összefüggő
területrendezési hatósági eljárások végrehajtása.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   924  /2016.     (X.   11  .)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  város  településrendezési
eszközeinek a NIPÜF Ipari  Park fejlesztéshez kapcsolódó módosításáról szóló előterjesztést  és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft.-t (1016
Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) bízza meg a Hatvan külterületén a 3. sz. főút – Robert Bosch út – 21. sz.
főút  –  M3-as  autópálya  –  Kerekharaszt  által  határolt  szerkezeti  egységet  képező  területen  Ipari  Park
beruházáshoz  szükséges  településrendezési  eszközök  módosításával  kapcsolatos  tervezési  feladat
elvégzésével bruttó 24.257.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  határozat  2.  sz.  mellékletét  képező
szerződés megkötésére.
A szükséges pénzügyi forrást a tervezési szerződés értelmében a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely:
1061 Budapest, Király u. 16.) biztosítja.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Szolgáltató Intézmény részére

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



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 925/2016. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a
Hatvani  Szolgáltató  Intézmény részére szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi  hozzájárulását  adja a  Hatvani  Szolgáltató
Intézmény (3000 Hatvan, Temető u. 14/a.) részére a  Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló
Városi Termálfürdő (3000 Hatvan, Teleki  út 26.) területén található,  évek óta használaton kívüli  faházak
bontásához.

Határidő: 2016. október 15. (kérelmező értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó
szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben feltette szavazásra a két határozati javaslatot, egyúttal
felkérte dr. Szikszai Márta jegyző asszonyt a név szerinti szavazás lebonyolítására:
       - Bagi Miklós igennel szavazott
       - Kondek Zsolt igennel szavazott
       - Marján János igennel szavazott
       - Papp István igennel szavazott,
tehát a bizottság négy igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a határozati javaslatokat.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 926/2016. (X. 11.) számú – 4 „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
646/2016.  (VIII.  15.) számú  határozata  alapján  indult,  „Multifunkciós  irodatechnikai  berendezések
bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési  eljárás
döntéshozója megállapítja, hogy a Dokutech Center Kft. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út
40.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül,
tekintettel  arra,  hogy  az  ajánlat  nem felel  meg teljes mértékben az eljárást  megindító  felhívásban előírt
valamennyi feltételnek.

Határidő: 2016. október 15. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 927/2016. (X. 11.) számú – 4 „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
646/2016.  (VIII.  15.) számú  határozata  alapján  indult,  „Multifunkciós  irodatechnikai  berendezések
bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési  eljárás
döntéshozója,  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás  tekintetében  nyertes  ajánlattevőnek a Konica  Minolta
Magyarország Kft. (székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 4.) 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 2015.  évi  CXLIII.  törvény 76.  §  (2)  bekezdés c)  pontján
alapuló,  a  legjobb  ár-érték  arány  szerinti  érvényes  ajánlatot,  azaz 469.494.-Ft +  ÁFA havi  bérleti  és
üzemeltetési díjat, 23.-Ft + ÁFA súlyozott összegű üzemeltetési díjat  a havi tervezett példányszámon
felül, illetve a Megrendelő jelzésétől számítva 8 munkaóra reakcióidő vállalást tartalmazó ajánlatot.



Határidő: 2016. október 15. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Papp István: Nagy örömünkre a minisztérium támogatta a jégcsarnok ügyét is. Most már kezdődhet a TAO
pénz összegyűjtése. Csütörtökön 15.00 órakor lesz a sportcsarnok alapkő letétele, mindenkit  szívesen és
örömmel látunk.

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.25 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

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



JEGYZŐKÖNYV

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2016. október 11-i rendkívüli ülésén az 

Előterjesztés a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és

üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” elnevezésű

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről  

című napirendi pontnál – tartott név szerinti szavazásról.

1.1. BAGIBAGI  MIKLÓSMIKLÓS IGENIGEN

2.2. KONDEK ZSOLTKONDEK ZSOLT IGENIGEN

3.3. MARJÁNMARJÁN  JÁNOSJÁNOS IGENIGEN

4.4. PALIKPALIK  JÓZSEFNÉJÓZSEFNÉ NINCS JELENNINCS JELEN

5.5. PAPPPAPP  ISTVÁNISTVÁN IGENIGEN

A szavazás eredménye:

IGEN szavazatok száma: 4

NEM szavazatok száma: -

TARTÓZKODOTT: -

Hatvan, 2016. október 11.

…………………………… Papp István
a bizottság tagja a bizottság elnöke


