
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2011. november 15-én 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal 
nagytanácskozó termében tartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Lestyán Balázs tag 
- Marján János tag 
- Bagi Miklós 
 

Igazoltan távol maradt más irányú elfoglaltsága miatt: Mikó János tag 
 
 
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- dr. Szikszai Márta jegyző  
- Bánkútiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 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.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 811/2011. (XI. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 2011. november 15-i rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 

1. Előterjesztés „Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz 
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről  

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   

2. Előterjesztés „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című 
pályázathoz kapcsolódó kiegészítő döntésekről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
  Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
  pályázati osztályvezető 



 
3. Előterjesztés Hatvan közigazgatási területén belüli egyes forgalmi rend változásokról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásokról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a Hatvan, Utász utcai árokszakasz vízzáró burkolásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

6. Előterjesztés a Hatvan, Tanács utca csapadékvíz elvezetési problémájának 
megoldásáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
  Előterjesztő, előadó 3-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
  városfejlesztési irodavezető           
 
Határidő: 2011. november 15. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke  
 
 
1./ napirendi pont 
Előterjesztés „Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz kapcsolódó 
kiviteli tervek elkészítése” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről 
 
dr. Borbás Zsuzsanna: A Népkert Sporttelep öltözőépület felújításának tárgyában 
közbeszerzési eljárás indult, amelynek a nettó becsült értéke 16.585.920,- Ft volt. Az ajánlati 
felhívásra három ajánlat érkezett. Az egyiket a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. konzoriumban az Agria Face Kereskedelmi, Hirdető és Látványtervező Kft.-
vel nyújtotta be, illetve a CTSZ 2008 Építőipari, Szolgáltató és Kivitelező Kft., valamint a 
Juhász 99 Kft. adott ajánlatot. Az ajánlatokat megvizsgáltuk és mindhárom esetben 
hiánypótlás vált szükségessé. A hiánypótlásnak a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. és a Juhász 99 Kft. eleget tett, viszont  a harmadik ajánlattevő nem nyújtott 
be hiánypótlást, így értelemszerűen az ő ajánlata érvénytelennek minősül. A Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és a Juhász 99 Kft. esetében számítási hibákat 
talált az ajánlatkérő, ezek javításra kerültek és ez alapján megállapítottuk, hogy a 
legkedvezőbb ajánlati árat a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. nyújtotta 
19.379.647,- Ft + ÁFA összegben, ami a felújítás díja, illetve 450.000,- Ft + ÁFA a kiviteli 
tervek elkészítése, tehát mindösszesen bruttó 24.787.058,- Ft, ezért őt kell az eljárás nyertes 
ajánlattevőjének nyilvánítani. Második helyezett a Juhász 99 Kft., aki 23.030.911,- Ft + ÁFA 
ajánlati árat adott a felújítás díjaként, ami tartalmazza a kiviteli tervek elkészítését is, a 
harmadik ajánlattevő ajánlatát pedig érvénytelennek kell nyilvánítani, mivel a 
hiánypótlásnak nem tett eleget. Mivel a legkedvezőbb ajánlat is meghaladja a közbeszerzés 
nettó becsült értékét, a különbözetre (nettó 3.243.727,- Ft) a képviselő-testületnek a következő 
ülésen további forrást kell biztosítani. 
Papp István: Ez tavasszal indul? 
dr. Borbás Zsuzsanna: A beruházásnak június 30-ig el kell készülnie. Addigra el kell 
számolnunk a pályázati pénzzel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 812/2011. (XI. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 



1. 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 579./2011. (IX.29.) számú 
határozata alapján indult, „Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz 
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) - Agria Face Kereskedelmi, 
Hirdető és Látványtervező Kft. (3353 Aldebrő, Iskola út 2/1.),  közös ajánlattevőket 
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 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz a felújítás díjaként 
19.379.647.- Ft + ÁFA, a kiviteli tervek elkészítésének díjaként 450.000.- Ft + ÁFA (összesen: 
19.829.647,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 24.787.058,- Ft) ajánlati árat.  
 
Határidő: 2011. november 16. (eredményhirdetésre).  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
2. 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 579./2011. (IX.29.) számú 
határozata alapján indult, „Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz 
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás második helyezettjének a Juhász 99 Kft. (3390 Füzesabony, Dózsa Gy. 
Út 57.) 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 2003. évi CXXIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot, azaz a felújítás 
díjaként 23.030.911.- Ft + ÁFA, a kiviteli tervek elkészítésének díjaként 0,- Ft ajánlati árat. 
 
Határidő: 2011. november 14.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
3. 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 579./2011. (IX.29.) számú 
határozata alapján indult, „Népkert Sporttelep öltözőépületének felújítása és a felújításhoz 
kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében a CTSZ 2008 Építőipari, Szolgáltató és Kivitelező Kft. (3300 
Eger, Tímár u. 7. I/3.) ajánlattevő ajánlatát a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvény 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget.  
 
Határidő: 2011. november 14.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  



Előterjesztés „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című 
pályázathoz kapcsolódó kiegészítő döntésekről 
 
Papp István: Ez az új-hatvani városrész III. és V. sz. vízgyűjtő területére vonatkozó 
rehabilitációs pályázatunk. Reméljük, hogy megnyerjük és akkor megoldódik mindenkinek a 
problémája.  
dr. Borbás Zsuzsanna: Az Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése c. pályázat már 
augusztusban benyújtásra került. Most már várjuk a döntést, azóta volt hiánypótlás, tisztázó 
kérdések, jelenleg az engedélyezési eljárást intézzük, melynek során a Közép-Duna-Völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség egy olyan elővizsgálatot kért 
tőlünk, amit csak szakemberek végezhetnek el. A tervező nem tudja ezt a feladatot ellátni, 
ezért három árajánlatot kellett ilyen szakértőktől bekérni. A Pondus Kft., az Atlas GEO Kft., 
illetve a Keviterv Akva Kft. adott ajánlatot, ebből a legkedvezőbb a Pondus Kft. ajánlata volt 
bruttó 862.500,- Ft összegben, ezért javasolt őket megbízni ennek az elővizsgálatnak az 
elvégzésével. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 813/2011. (XI. 15.) számú – 4 „igen” 
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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 úgy dönt, hogy az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 kódszámú, „Hatvan Város 
Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi 
csapadékvíz rendezése” című pályázathoz kapcsolódó, Hatvan város kül-és belterületi 
felszíni vízrendezéséhez szükséges, az V. és III. sz. vízgyűjtő területek felszíni 
vízrendezésére kérelmezett vízjogi létesítési engedély kiadásához szükséges,  a 
szikkasztással érintett területre vonatkozóan, valamint az időszakos vízfolyásokba történő 
bevezetési pontoknál az elővizsgálatot a Pondus Kft.-vel (1111 Budapest, Bartók B. út 30.), 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel végezteti el  bruttó 862.500,- Ft 
vállalkozói díjért. 
A vállalkozói díj összege Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. december 15. (vállalkozási szerződés megkötésére) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan közigazgatási területén belüli egyes forgalmi rend változásokról 
 
Schósz Gabriella: A rendőrséget megkerestük a Kisfaludy utca sebességkorlátozásával, az 5. 
sz. Általános Iskolánál és a Hatvanas utcában a forgalomcsillapító küszöb elhelyezésével, 
valamint a szelektív hulladékgyűjtőkkel kapcsolatban, amelyek a parkolókban vannak 
elhelyezve, a Gódor K. úton a Marsó ABC-nél, a Radnóti téri parkolóban és a DISZI előtt, 
amire már voltak bizottsági döntések, csak forgalomtechnikai szempontból kellene a 
bizottságnak dönteni, illetve a Szent Mihály utcában a parkolóknak az elhelyezéséről. A 
rendőrség ezekben a kérdésekben hozzájárult a kéréseinkhez, kivéve a Kisfaludy utcát, ahol 
nem javasolja, hogy 30 km/óra sebességkorlátozó táblát tegyünk ki, mivel egyrészt a 
Kisfaludy u. gyűjtőút, másrészt nincs olyan intézmény, ami indokolná azt, hogy ennyire le 
legyen csillapítva a forgalom és egyébként is van egy nagyívű kanyar, ami már eleve 
forgalomcsökkentésre ad okot. Tulajdonképpen forgalomtechnikai döntést kell most hoznia 
a bizottságnak.  



Papp István: Tehát a régi buszmegállók helyén is lehet majd parkolni. A gyógyszertár előtt 
is? 
Schósz Gabriella: A Szent Mihály utcában, ameddig a buszmegállók voltak, azon a területen 
végig lesz parkoló. 
Lestyán Balázs: A Kisfaludy utcában 30 km/h sebességkorlátozó táblát szeretne az egyik 
lakó. Ott most 50 km/h-val lehet menni. 
Kondek Zsolt: Nem indokolja semmi. Az zavarja, hogy a szomszédban ott a kamion és nem 
tudja kitenni. Így próbál keresztbe tenni. 
dr. Szikszai Márta: Amíg neki ott van a telephelye, addig a behajtást biztosítani kell, de 
egyébként nincs ott akkora kamionforgalom. Az, hogy szervizelni bevisznek hetente hármat, 
szerintem még az elviselhető kategória. 
Schósz Gabriella: A bizottság már döntött arról, hogy legyen ott egy 3,5 t-s tábla, az ki is van 
téve, de most újból megkeressük a rendőrséget, hogy a másik irányból is kitehessük a 3,5 t-s 
táblát.  
dr. Szikszai Márta: Az csak egy kiegészítő tábla lesz.  
Schósz Gabriella: Igen és az lesz rajta, hogy a telephellyel rendelkezők kivételével.   
Lestyán Balázs: Elmondom, hogy tudomásom szerint mi zavarja az ottani lakókat. Az utca 
rendkívül szűk, tehát az úttest és a ház közötti távolság éppen, hogy egy járda, egy 1,5 m-es 
szakasz, így amikor egy kamion elvonul, majdnem olyan, mintha rendkívül közel menne az 
ablakokhoz, ami az ott lakók nyugalmát zavarja. Állítólag ez többször történik naponta és 
amióta ez a vita van, azóta állítólag a kamionosok egyes esetekben rájátszanak erre a 
dologra, bőgetik az autókat, tehát zavarják az ott lakókat.  
Marján János: Ilyen alapon minden utcát le lehetne zárni. 
Lestyán Balázs: Nem mondanám, hogy ez a felvetés valótlan, valószínűleg őket ez zavarja. 
Papp István: Ezzel nem lehet mit csinálni, ott a telephelye, ott tárolja. Nem lehet arra 
kötelezni, hogy szüntesse meg és költözzön el máshová. 
Schósz Gabriella: Ezzel az önkormányzat kárt okozna, kártérítést is fizethetne, mivel van 
neki egy jóhiszeműen szerzett joga korábbról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 814/2011. (XI. 15.) számú – 4 „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 úgy dönt, hogy a hatvani 5-ös Sz. 
Általános Iskola előtt 1 db forgalomcsillapító küszöb, valamint a szükséges KRESZ táblák 
kerüljenek elhelyezésre.  
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
                 Városfejlesztési Iroda útján 
 
Lestyán Balázs: Az 5. sz. Általános Iskolának az volt a kérése, hogy egy gyalogátkelőhely 
legyen felfestve az iskola elé, de a gyalogátkelőhelynek a megvalósítása bonyolult, drága és 
különböző kötöttségekhez társul, ezért a fekvőrendőrt kompromisszumos megoldásnak 
tartottuk, mint forgalomlassító akadályt. 
Schósz Gabriella: A pénzügyi forrásról már döntött a bizottság, mi előzetesen tudtuk a 
rendőrségtől, csak írásban nem érkezett meg a múltkori bizottsági ülésre a forgalomtechnikai 
állásfoglalásuk, úgyhogy, ha most a bizottság úgy dönt, akkor meg is rendeljük. 
Kondek Zsolt: A gépjárművek védelmére kitalálták nem a fekvőrendőrt, hanem egy S 
kanyart az útba, az lenne az ideális.  
 
 



A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 815/2011. (XI. 15.) számú – 4 „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 úgy dönt, hogy a  Hatvan, Hatvanas 
utcában  1 db forgalomcsillapító küszöb, valamint a szükséges KRESZ táblák kerüljenek 
elhelyezésre.  
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
                 Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István: A DISZI előtt van egy hulladékgyűjtő, előbb-utóbb azt el kellene tenni onnan. 
Schósz Gabriella: A szelektív hulladékgyűjtőket a lakosság szereti, csak azt nem, hogy az ő 
környezetében legyen. 
Papp István: Valahová máshová kellene helyezni, mondjuk a cukorgyár elé.  
Schósz Gabriella: Ott már van. Az a baj a szelektív hulladékgyűjtőkkel, hogy igényli a 
lakosság, de ha már valakinek a környezetében van, akkor nem szereti. 
Marján János: Én láttam olyat, ami le van süllyesztve, nagyon jól néz ki, de nem itt van 
Magyarországon. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 816/2011. (XI. 15.) számú – 4 „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 úgy dönt, hogy a  Gódor K. úti, Radnóti 
téri parkolókban lévő, valamint a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium előtti szelektív hulladékgyűjtők közelében, a járművek megállásának 
megakadályozása érdekében  sárga sávos burkolati jel kerüljön felfestésre.  
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
                 Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 817/2011. (XI. 15.) számú – 4 „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 úgy dönt, hogy a  Hatvan, Szent Mihály 
utcában parkolóhelyek kerüljenek kijelölésre a volt buszmegállók helyén. 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
                 Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásokról 
 
Kondek Zsolt: Én még tennék javaslatot néhányra, mert valamikor össze-vissza ültettek a 
Kossuth téren. A kis fenyőfát beültették a nagy fenyőfa alá, szép, amikor kicsi, csak nem tud 
nőni. Ugyanígy a buszpályaudvarnál a nagy fa alá betették a négy kis fát, nem is maradt meg 
egy sem. 



 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 818/2011. (XI. 15.) számú – 4 „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 úgy dönt, hogy az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2995/3 hrsz.-ú területen, természetben a Kossuth téren álló 1 db fenyőfa, 1 
db díszbokorfa, illetve 1 db terülő tujafa kerüljön kivágásra. 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
                 Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan, Utász utcai árokszakasz vízzáró burkolásáról 
 
Schósz Gabriella: Az Utász utcáról levezető árokrendszer az Utász u. 5. sz. alatti ingatlan 
mellett a MÁV irányába haladó csapadékvíz elvezető árok felé folytatódik tovább. Az Utász 
u. 5. sz. alatti ingatlannál nem burkolt árok van és ennek az ingatlannak folyamatosan 
problémát okoz, hogy ázik a csapadékvíztől a fal. Itt, hogyha magasabb a talajvízszint, végig 
áll a pincékben a víz, ezért célszerű emellett a ház mellett egy vízzáró, szigetelt, burkolt 
medret kialakítani, mert a többi részen burkolt mederben folyik a víz. 
Papp István: A három árajánlat közül a 432.084,- Ft-os ajánlat a nyerő, amit egy gyöngyösi 
cég adott, a hatvaniak jóval drágábban dolgoznának. 
Kondek Zsolt: Kérném a támogatását a bizottságnak erre a beruházásra, mert ez tényleg egy 
áldatlan állapot. Új-Hatvan legmélyebb pontján van ez a rész. A Bajcsy-Zs. utcáról és a Jókai 
utcáról egy burkolt árok vezeti el a vizet, amely átmegy az ipari terület alatt is. A Bajcsy-Zs. 
út bal oldalán lévő 8 utcáról szintén ott folyik át a víz, de teljesen fel van iszapolódva és 
hiába ásnánk ki, amikor teljesen tele van ez az árok, akkor a falat nyaldossa a víz. Az Utász 
utcában irdatlan mennyiségű víz szokott összegyűlni és már csak ez az egy dugó van, 
aminek a megszüntetésével biztosítani lehet az egész víz lefolyását.  
Bagi Miklós: Hogy lehet, hogy ilyen különbségek vannak? Más a műszaki tartalom, amire 
pályáznak? Más pályázatoknál is láttam már ilyet. 
Schósz Gabriella: Nem, ugyanaz a műszaki tartalom mindenkinek. Úgy gondolja a 
vállalkozó, hogy ő ennyiből tudja kihozni. Ez általában úgy szokott  lenni, hogy van üres 
költségvetési kiírásunk és vagy mindenkinek ugyanazt adjuk oda vagy pedig helyszíni 
szemlén egyszerre vannak ott a jelenlévők és elmondjuk, hogy mi a feladat. Tehát ugyanarra  
a műszaki tartalomra kérjük az árajánlatokat. 
Lestyán Balázs: Ezek regisztrált vállalkozók? 
Schósz Gabriella: Igen és nagyon sokszor van olyan, hogy az összes regisztrált vállalkozót 
kihívjuk és a három árajánlatot is alig bírjuk a végén összeszedni, mert nem adnak ajánlatot. 
Papp István: Miért nem vállalják el? 
Schósz Gabriella: Szerintem azért, mert sokszor kis munkákat adunk nekik, amire úgy 
gondolják, hogy nem éri meg nekik felvonulni, tehát mondjuk egy 400.000,- Ft-os munka kis 
munka. Azért van pl. a Mézsorás Kft. nagyon sokszor, mert ő egy kisvállalkozó, neki megéri 
ezekre felvonulni. A Kavicsút Kft.-nek hatvani telephelye van, ő folyamatosan dolgozik 
Hatvanban és neki mindegy, hogy mekkora munkára adja az ajánlatot. Tehát ilyen szórások 
vannak rendszeresen. 
Papp István: Mi biztos, hogy Gyöngyösön nem nyernénk, mint hatvani cég.  
Marján János: Dehogynem. Csináljunk egy céget. Itt a pótmunkákra kell figyelni. 
Schósz Gabriella: Nem szokott pótmunka lenni, ezeknél a munkáknál bizottsági döntés 
nélkül nem engedélyezünk pótmunkát. Ezt tudják a vállalkozók is, lehet, hogy némelyik 



nem jól tudja megbecsülni, ezért tesz rá ekkora százalékot, volt már olyan, pl. a Tó-Nett Kft., 
aki nagyon olcsón csinálta a dögkútnál elhelyezett konténernek a betonplaccát. Szerintem azt 
alulvállalta, de megcsinálta korrektül, csak ráfizetett. Tehát van, amikor látjuk mi is, hogy 
veszteséges, de többet nem számolhat el, csak azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 819/2011. (XI. 15.) számú – 4 „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 úgy dönt, hogy a Utász utca csapadékvíz 
gyűjtő árkának mederburkolási munkáival az Uniszig Krono Kft.-t (székhely: 3200 
Gyöngyös, Petőfi út 174.) bízza meg 432.084,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2011. november 30. (kivitelezésre) 
Felelős:    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
                 Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Tanács utca csapadékvíz elvezetési problémájának megoldásáról 
 
Schósz Gabriella: Ez a Piktor festékbolttól kimenő csatornahálózat. Rendszeres probléma, 
hogy megáll ott a víz. Kimosattuk most a keretszerződés keretében ezt a csatornahálózatot, 
de az aknát és a vezetékhálózatot is javítani kell, hogy megfelelően működjön a csapadékvíz-
elvezetés. Erre kértünk be ajánlatot, hogy véglegesen megoldjuk a problémát, ne csak 
időlegesen a tisztítással. 
Papp István: Aszfaltozni is kell majd. Itt is az van, hogy 30.000,- Ft differencia miatt nem a 
Tó-Nett Kft. csinálja.  
Schósz Gabriella: Dönthet úgy a bizottság, hogy a hatvani vállalkozót támogatja. 
Kondek Zsolt: Az egyiknek idejön az adója. Mennyi adót fizet ide ebből a beruházásból? 
Bánkútiné Katona Mária: Ez adótitok. Az adó 1,9%. 
Marján János: Az elveinket ne adjuk fel, 30.000,- Ft-tal alávállalta, övé a munka. 
dr. Szikszai Márta: Ha szigorúan nézzük az SZMSZ-t, akkor az van benne, hogy a 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Bagi Miklós: Én az olcsóbbat támogatom.  
Lestyán Balázs: Ha a szabály azt írja elő, hogy az olcsóbbat kell támogatni, akkor itt nincs  
mérlegelési lehetőség. Áregyenlőség esetén a hatvani vállalkozót kell előnyben részesíteni. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 820/2011. (XI. 15.) számú – 4 „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 úgy dönt, hogy a Tanács utcai zárt 
csapadékvíz csatorna javítási munkáinak elvégzésével az Uniszig Krono Kft.-t (székhely: 
3200 Gyöngyös, Petőfi út 174.) bízza meg bruttó 1.801.724,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. (II. 16.) 
önkormányzati rendeletben a „Csapadékvíz-elvezetés, szennyvízvezetékek karbantartása” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 



 
Határidő: 2011. november 30. (kivitelezésre) 
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 9.35 órakor befejezettnek 
nyilvánította.  
 
 

K.m.f. 
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            Papp István                         Jávorkáné Jenei Katalin 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               jegyzőkönyvvezető   
       Bizottság elnöke                             
                                     


