
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. július 28-án 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

- dr. Szikszai Márta jegyző
- Gulyás Katalin városi főkertész
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- Baranyi Lajosné 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 mind az 5  fő jelen van), 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 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp  István  elnök  ügyrendi  javaslatot  tett,  hogy  a  bizottság  vegye  fel  a  napirendjére  utolsó  napirendi
pontként  az  önkormányzati  tulajdonú  közterületen  történő  fakivágásról  szóló  előterjesztést,  mellyel  a
bizottság tagjai egyhangúlag (5 „igen” szavazattal) egyetértettek.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   393  /2017.     (VII.   28  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2017.
július 28-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

2. Előterjesztés  az  intézményfelújítási,  valamint  tervszerű  és  időszerű  karbantartási  feladattervvel
kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

3. Előterjesztés  a  „Magyar  Kézilabda  Szövetség  Országos  Tornaterem Felújítása  Program”  tárgyú
pályázathoz kapcsolódó döntésekről



4. Előterjesztés  a  „Tisztítószerek,  irodaszerek  és  papíráru,  illetve  utántöltő  anyagok  beszerzése”
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

5. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról

6. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásával
kapcsolatos döntésről

Előterjesztő, előadó 5-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
irodavezető

7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásról 
Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

Határidő: 2017. július 28.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 

dr. Szikszai Márta: Még 2006-2007-2008. években az önkormányzat az ún. Caminus programban vett részt.
Ez  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  intézményeknek  helyt  adó  épületekben  a  lámpatestek,  illetve  a
fűtőtestek  cseréjére  irányult.  Ezt  bérleti  konstrukció  keretében  hagyta  jóvá  a  képviselő-testület  és  egy
szerződésünk most lejár. Ez 11 éves futamidejű volt, szociális feladatok ellátásának helyt adó épület és itt a
lámpatestek megvételére nyílik lehetőség. Ők a bekerülési összeg 1%-át adták meg, ami nagyjából azonos az
általunk felkért értékbecslő által megadott értékkel. Itt mindössze 3-4.000,- Ft-ról van szó, azonban mivel
bérleti szerződéseket zárunk le, ezért ezt indokolt volt bizottság, illetve képviselő-testület elé vinni.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   394  /2017.     (VII.   28  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a lámpatestek  bérletére  vonatkozó
szerződés lezárását követő eszközvásárlásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a Fogyatékos  Személyek  Nappali  Ellátását  biztosító
intézmény  belső  világítás  korszerűsítésére  vonatkozó  V-2006/00954/001.  sz.  bérleti  szerződés  11  éves
futamidejének  lejárta  után  az  eszközök  jelenlegi  tulajdonosától,  a  CAMINUS  Energiaracionalizálási
Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt. -től (székhely: 6000 Kecskemét, Izzó u. 2. ; cégjegyzék sz.: 03-10-100375;
adószám:  12747494-2-03;  képviseli:  Szadeczki  János  vezérigazgató)  a  lámpatesteket  elővásárlási  jog
biztosításával megvásárolja bruttó 4.061,- Ft értéken.
A képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  az  adásvételi  szerződést  aláírja,
valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében az általános
tartalék terhére rendelkezésre áll.  

Határidő: azonnal (eladó értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  az  intézményfelújítási,  valamint  tervszerű  és  időszerű  karbantartási  feladattervvel



kapcsolatos döntésekről

Hozzászólás  nem lévén  Papp  István  elnök  szavazásra  kérte  fel  a  bizottság  tagjait.  A nyolc  határozati
javaslatot egyben tette fel szavazásra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   395  /2017.     (VII.   28  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  önkormányzata  Képviselő-testülete  módosítja  az  önkormányzati  fenntartású  intézmények
2017. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 121/2017 (II.
23.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Határidő: 2017. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   396  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről  szóló előterjesztést és az  alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonú  Hatvani  Szent  István
Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) 1. emeleti tantermének BOSCH tanteremmé történő
átalakítási munkáinak elvégzésével a DunaQueen-Team Kft.-t (székhely: 1181 Budapest, Igaz utca 3. IV./1.)
bízza meg bruttó 4.197.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás 3.000.000,- Ft erejéig a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft
között  létrejött  2017.  évi  együttműködési  megállapodás,  valamint  1.197.350,-  Ft  erejéig  a  2017.  évi
többletadó bevétele terhére rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   397  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről  szóló előterjesztést és az  alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonú  Hatvani  Szent  István
Általános  Iskola  (3000  Hatvan,  Bajcsy-Zsilinszky  út  8.)  földszinti  helyiségeinek  tanteremmé  történő
átalakítási munkáinak elvégzésével a Quercus Hungary Zrt.-t  (székhely: 1054 Budapest, Báthory utca 5.)
bízza meg bruttó 3.239.580,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás 2.000.000,- Ft erejéig a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft
között  létrejött  2017.  évi  együttműködési  megállapodás,  valamint  1.239.580,-  Ft  erejéig  a  2017.  évi
többletadó bevétele terhére rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   398  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről  szóló előterjesztést és az  alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonú  Hatvani  Szent  István
Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.)  udvarán játszótér kialakításával a HAÁSZ Kft.-t
(székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.) bízza meg bruttó 5.152.390,- Ft összegben, mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft között létrejött 2017. évi
együttműködési megállapodás terhére rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   399  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről  szóló előterjesztést és az  alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  fenntartású  Hatvani  Gesztenyéskert
Óvoda  (3000  Hatvan,  Bajcsy-Zsilinszky  út  10.)  térkőburkolattal  történő  járdafelújítási  munkáinak
elvégzésével  a DunaQueen-Team Kft.-t  (székhely: 1181 Budapest, Igaz utca 3.  IV./1.) bízza  meg bruttó
1.504.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  1.000.000,- Ft  erejéig a  Hatvan Város  Önkormányzata 2017.  évi  költségvetéséről  szóló
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások
költséghelyen, valamint 504.950,- Ft erejéig a 2017. évi többletadó bevétele terhére rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   400  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről  szóló előterjesztést és az  alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  fenntartású  Hatvani  Gesztenyéskert
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) udvarán a hátsó kerítésszakasz cseréjével a Quercus Hungary
Zrt.-t  (székhely: 1054  Budapest,  Báthory  utca  5.) bízza  meg  bruttó  1.711.265,-  Ft összegben,  mint  az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás 1.000.000,- Ft erejéig a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft
között létrejött 2017. évi együttműködési megállapodás, valamint 711.265,- Ft erejéig a 2017. évi többletadó
bevétele terhére rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   401  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről  szóló előterjesztést és az  alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  fenntartású  Hatvani  Gesztenyéskert
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út  10.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt  hiányosságok
pótlási munkáinak elvégzésével a DunaQueen-Team Kft.-t  (székhely: 1181 Budapest, Igaz utca 3. IV./1.)
bízza meg bruttó 1.003.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  700.000,-  Ft  erejéig  a  Hatvan  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások
költséghelyen, valamint 303.300,- Ft erejéig a 2017. évi többletadó bevétele terhére rendelkezésre áll.



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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   402  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről  szóló előterjesztést és az  alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az önkormányzati fenntartású Hatvani Brunszvik Teréz
Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 44.) területén szennyvízcső cseréjével, új nyomvonal kialakításával
az IBBL-MOGUL Kft.-t  (székhely: 1141  Budapest,  Szugló  utca  82.) bízza  meg  bruttó  1.318.895,-  Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2017. évi többletadó bevétele terhére rendelkezésre áll.

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

3./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  „Magyar  Kézilabda  Szövetség  Országos  Tornaterem  Felújítása  Program”  tárgyú
pályázathoz kapcsolódó döntésekről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot
egyben tette fel szavazásra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   403  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos
Tornaterem Felújítása Program” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Kézilabda Szövet-
ség (a továbbiakban: MKSZ) által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Programjához. Az    igényel-
hető támogatás összege legalább 5 millió forint, de legfeljebb 50 millió forint lehet. A pályázat célja a Hatva-
ni Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterme pályaburkolatának felújí-
tása/cseréje, valamint világítás/ elektromos hálózat korszerűsítése. Előzetes költségkalkulációk alapján a fej-
lesztés becsült költsége bruttó 25 millió forint. A pályázati biztosíték összege az igényelt felújítás összegének
az 5%-a, jelen esetben 1.250.000.- Ft, mely Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi  költségvetésében a
többlet adó-bevetél terhére biztosított. A képviselő–testület a beruházási összeg 30%-át gazdagodás megtérí-
tési előleg jogcímen az MKSZ által megjelölt számlára megfizeti, mely Hatvan Város Önkormányzata 2018.
évi költségvetésébe beépítésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pá-
lyázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2017. augusztus 11. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   404  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos
Tornaterem Felújítása Program” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 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 Programjára benyújtandó pályázat előkészítésére és 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.)  Jagodics  István  a  Hatvani  Kodály  Zoltán  Értékközvetítő  és  Képességfejlesztő  Általános  Iskola
igazgatója
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető.
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző,
5.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.

Határidő: 2017. július 31. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  „Tisztítószerek,  irodaszerek  és  papíráru,  illetve  utántöltő  anyagok  beszerzése”
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről

Papp István: Mivel ez közbeszerzés, név szerint kell szavaznunk. Jegyző asszony vezeti le.
dr.  Szikszai  Márta:  Itt  a  vonatkozó  jogszabályok  értelmében  ABC  sorrend  szerint  a  bizottság  tagjait
megkérdezem, hogy hogyan szavaznak, utoljára elnök urat: 
           Bagi Miklós: igen
           Kondek Zsolt: igen
           Marján János: igen
           Palik Józsefné: igen
           Papp István: igen
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatokat.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   405  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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
176/2017. (III. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Rákóczi Üzletház
Kft.  (1084 Budapest,  Rákóczi  tér 6.) ajánlattevőnek  az 1.  részre  benyújtott  ajánlata  a  Kbt.  73.  §  (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes
mértékben az eljárást megindító felhívás mellékletében foglalt feltételeknek.

Határidő: 2017. július 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   406  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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
176/2017. (III. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok  beszerzése”  elnevezésű  közbeszerzési  eljárás  döntéshozója  megállapítja,  hogy  az  I-COM
IRODAELLÁTÁS Kft. (1044 Budapest, Ezred u. 2.) ajánlattevőnek a 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt.
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg
teljes mértékben az eljárást megindító felhívás mellékletében foglalt feltételeknek.

Határidő: 2017. július 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   407  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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



176/2017. (III. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési  eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a  PBS Hungária
Kft.  (1116 Budapest,  Építész u.  8-12.)  ajánlattevőnek az 2.  részre benyújtott  ajánlata  a  Kbt.  73.  §  (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes
mértékben az eljárást megindító felhívás mellékletében foglalt feltételeknek.

Határidő: 2017. július 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   408  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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
176/2017. (III. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Brilliance Distributor Kft. (székhely: 1224 Budapest, Damjanich u.
12.) 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 6.570.500.-Ft
+ ÁFA összesített ajánlati árat, a rendszeres és rendkívüli szállítások esetében 1 munkanap szállítási
határidő-, külön szállítási díj felszámolása nélküli szállításokra történő-, illetve az intézmények részére
személyes kapcsolattartót kijelölő vállalást tartalmazó ajánlatot.

Határidő: 2017. július 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   409  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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
176/2017. (III. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Brilliance Distributor Kft. – Irodamarket Kft. (székhely: Brilliance
Distributor Kft. - 1224 Budapest, Damjanich u. 12., Irodamarket Kft. - 1044 Budapest, Óradna u. 5.)
közös  ajánlattevőket  nyilvánítja,  tekintettel  arra,  hogy  a  közös  ajánlattevők  érvényes  ajánlatot  tettek,
alkalmasak  mind  pénzügyi-gazdasági,  mind  műszaki-szakmai  szempontból  a  szerződés  teljesítésére,  és
ajánlatuk 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 nettó  5.693.480,45.-Ft +  ÁFA összesített  ajánlati  árat,  a  rendszeres  és  rendkívüli
szállítások  esetében  1  munkanap  szállítási  határidő-,  külön  szállítási  díj  felszámolása  nélküli
szállításokra  történő-,  illetve  az  intézmények  részére  személyes  kapcsolattartót  kijelölő  vállalást
tartalmazó ajánlatot.

Határidő: 2017. július 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   410  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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
176/2017. (III. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Brilliance Distributor Kft. (székhely: 1224 Budapest, Damjanich u.
12.) 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 nettó
1.496.690.-Ft  +  ÁFA  összesített  ajánlati  árat,  a  rendszeres  és  rendkívüli  szállítások  esetében  1
munkanap szállítási határidő-, külön szállítási díj felszámolása nélküli szállításokra történő-, illetve az
intézmények részére személyes kapcsolattartót kijelölő vállalást tartalmazó ajánlatot.

Határidő: 2017. július 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Az öt határozati javaslatot
egyben tette fel szavazásra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   411  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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 az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán utca 14. II/21. szám alatti lakás
teljes felújításával (nyílászárók passzintása, szobai  ablak és erkélyajtó cseréje, vakolatjavítás, burkolatok,
szaniterek  cseréje,  elektromos  hálózat  felújítása,  gázkészülékek  cseréje,  lakás  teljes  festése,  energetikai
tanúsítvány és érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése) a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár utca
4.) bízza meg bruttó 2.554.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás Hatvan Város Önkormányzata  2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási  kiadások  között  Önkormányzati  lakásértékesítés  2017.  évi
bevétele terhére költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   412  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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 az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán utca 19. I/2. szám alatti lakás teljes
felújításával (homlokzati nyílászárók cseréje, vakolatjavítás, burkolatok, szaniterek cseréje, konyhaszekrény
cseréje, gázkészülékek cseréje, elektromos hálózat felújítása, lakás teljes festése, energetikai tanúsítvány és
érintésvédelmi  jegyzőkönyv készítése) a DunaQueen-Team Kft.-t (székhely: 1181 Budapest,  Igaz utca 3.
IV./1.) bízza meg bruttó 5.683.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás Hatvan Város Önkormányzata  2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási  kiadások  között  Lakóház  felújítás  2016.  évi  maradvány
költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   413  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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 az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán utca 21. IV/2. szám alatti lakás
részleges  felújításával  (homlokzati  nyílászárók  cseréje,  vakolatjavítás,  tisztasági  festés,  energetikai
tanúsítvány és érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése) a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár utca
4.) bízza meg bruttó 993.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás Hatvan Város Önkormányzata  2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)



önkormányzati rendeletben a felhalmozási  kiadások  között  Önkormányzati  lakásértékesítés  2017.  évi
bevétele terhére költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   414  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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 az önkormányzati tulajdonú Hatvan,  Horváth Mihály út  20.  I./1.  szám alatti  lakás
részleges felújításával (nyílászárók passzintása, konyhaszekrény és gáztűzhely cseréje, gázkazán ellenőrzése,
tapéta  eltávolítás,  vakolatjavítás,  padlószőnyeg  cseréje,  lakás  teljes  festése,  energetikai  tanúsítvány  és
érintésvédelmi  jegyzőkönyv készítése) a DunaQueen-Team Kft.-t (székhely: 1181 Budapest,  Igaz utca 3.
IV./1.) bízza meg bruttó 5.753.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás Hatvan Város Önkormányzata  2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási  kiadások  között  Lakóház  felújítás  2016.  évi  maradvány
költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   415  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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 az önkormányzati tulajdonú Hatvan,  Pázsit  utca 24. IV/12.  szám alatti  lakás  teljes
felújításával  (homlokzati  nyílászárók  cseréje,  passzintása,  burkolatok  cseréje,  szaniterek  cseréje,
gázkészülékek  ellenőrzése,  lakás  teljes  festése,  energetikai  tanúsítvány  és  érintésvédelmi  jegyzőkönyv
készítése) az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 1.851.152,- Ft
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás Hatvan Város Önkormányzata  2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási  kiadások  között  Önkormányzati  lakásértékesítés  2017.  évi
bevétele terhére költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés  Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásával
kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   416  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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 a Hatvan, Hétvezér utca, Attila utca, Arany János utca, Teleki út, Karinthy Frigyes utca,
Huszár utca, Apród utca, Dolgozók útja, Ferencesek útja, Mátyás király utca, Táncsics Mihály utca, Traktor
utca, Toldi utca, Csokonai utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáihoz szükséges kivitelezéssel a
Kővári Tamás egyéni vállalkozóval (3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.) megkötött vállalkozási szerződés
módosításához hozzájárul oly módon, hogy a szerződés melléklete helyébe a határozat 1. számú melléklete
lép, és a vállalkozói díj bruttó 4.311.000,-Ft-ra változik.

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



7./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásról 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   417  /2017.     (VII.   28  .)     számú   –  5  „  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  tulajdonosi  hozzájárulását  adja  a  hatvani  3826  hrsz.-ú  önkormányzati  tulajdonú
közterületen,  természetben  a  Dembinszky  u.  1.  számú  ingatlan  előtt  1  db  hársfa  kivágásához,  azzal  a
feltétellel, hogy a fa 1 db kocsányos tölgy beültetésével kerüljön pótlásra a Zagyva-ligetben. 

Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására)
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 8.40 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

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



JEGYZŐKÖNYV

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és

Városfejlesztési Bizottságának 2017. július 28-i rendkívüli ülésén az 

Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő

anyagok beszerzése” 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 IGENIGEN

5.5. PAPPPAPP  ISTVÁNISTVÁN IGENIGEN

A szavazás eredménye:

IGEN szavazatok száma: 5

NEM szavazatok száma: -

TARTÓZKODOTT: -

Hatvan, 2017. július 28.

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


