
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2012. október 11-én 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal kistermében 
tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Bagi Miklós tag

- dr. Szikszai Márta jegyző
- Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázat 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 jelen van), 
megnyitotta az ülést. 

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  811/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2012. október 11-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvani Járási Hivatal létrehozatalának előkészítése érdekében kötendő 
megállapodás elfogadásáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető

2. Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 
43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető

3. Előterjesztés a kerékpárút-hálózat tervezőjének kiválasztásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető



4. Előterjesztés a „Határtalanul!”  című pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat 
megadásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés a folyószámla-hitelkeret igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog 
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése”  tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó  döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 4-7. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 4-7. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati 
osztályvezető

Határidő: 2012. október 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Hatvani  Járási  Hivatal  létrehozatalának  előkészítése  érdekében  kötendő 
megállapodás elfogadásáról 

dr. Szikszai  Márta: Köztudott  tény,  hogy  január  1-jével  felállnak  a  járási  hivatalok.  Az  erre 
vonatkozó jogszabályok értelmében az önkormányzatok kötelesek a létszámokat átadni a járási 
hivatalnak, illetve a feladat ellátást szolgáló ingó- és ingatlanvagyont ingyenes használatba adni. 
Nagyon hosszas és bonyolult előkészítő folyamat után most már képviselő-testület elé van tárva a 
Kormányhivatallal kötendő megállapodásnak a tervezete, ez az előterjesztés erről szól, valamint a 
határozati javaslatban a polgármester úr felhatalmazást kap arra, hogy ezt a kormánymegbízottal 
együttesen aláírják.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  812/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Járási Hivatal 
létrehozatalának előkészítése érdekében kötendő megállapodás elfogadásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 
összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 5. § (29 bekezdése alapján, a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 11. §-a valamint 2. 
melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt a Heves Megyei Kormányhivatallal a 
járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban lévő 
leltár szerinti ingatlan és ingó vagyon Magyar Állam részére történő ingyenes használatba 
adásáról.
A megállapodás – a szükséges mellékletekkel együtt – jelen határozat mellékletét képezi.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
megállapodás aláírására.

Határid  ő  :   2012. október 31.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere



2./ napirendi pont
Előterjesztés a  felsőoktatási  intézményben  tanulók ösztöndíjjal  történő  támogatásáról  szóló 
43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Papp  István: Volt  egy  bizottság,  aki  összeült  és  megtárgyalt  bizonyos  dolgokat  a  pályázattal 
kapcsolatosan.
dr.  Szikszai  Márta: A  pályázatok  beérkezését  követően  az  a  bizottság,  aki  javaslatot  tesz  a 
polgármester  úrnak  a  döntés  meghozatalára,  jelezte,  hogy  a  rendelet  olyan  rendelkezéseket 
tartalmaz, aminek a gyakorlati alkalmazása meglehetősen nehézkes. Mivel még ilyen rendelet nem 
volt Hatvanban, ezért pontosításra szorul,  illetve egy-két helyen valóban túlszabályozott volt a 
rendelet és ezt leegyszerűsítettük.
Papp István: Nem lehetett összehasonlítani, ha a műszaki egyetemen kap valaki egy kettest vagy 
hármast, az felér máshol egy hatossal. Nem mindegy, hogy milyen iskolába jár valaki.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  813/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a felsőoktatási intézményben 
tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási intézményben tanulók 
ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII.31.) számú önkormányzati rendelet 
keretében az ösztöndíjpályázat 2012. évi pénzügyi fedezetére az 526/2012. (VIII. 30.) számú 
képviselő-testületi határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további 300.000.-Ft. pénzügyi 
forrást biztosít a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II.15.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott általános tartalékkeret terhére.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  814/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a felsőoktatási intézményben 
tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek.

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a kerékpárút-hálózat tervezőjének kiválasztásáról

Schósz Gabriella: Hét nyomvonalon célszerű kerékpárút-hálózatot tervezni. Több kerékpáros 
pályázattervezés van folyamatban, az egyik ilyen pályázat a Bajcsy-Zs. úttól a strandig. Ez a 
pályázat tervvel lenne kiegészítve úgy, hogy a strandtól a Rákóczi útig össze lenne kötve a 
kerékpárút, valamint a Zagyva-projekt, amivel kapcsolatosan most is van egy előterjesztés, annak 
kapcsán is valósulna meg a város területén kerékpárút-hálózat, ezért a Sóderos irányába, a 
Horváth M. úton és az óhatvani városrészen az intézményeket összekötő kerékpárutakat célszerű 
megterveztetni és pályázati lehetőség esetén majd a megvalósításhoz pénzösszegre pályázni.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  815/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kerékpárút-hálózat 
tervezőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kerékpárút-hálózat engedélyezési terveinek 
elkészítésével a DEPONÁTOR Magas- és Mélyépítő, Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2330 
Dunaharaszti, Kossuth L. u. 73.) bízza meg bruttó 8.826.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.



Pénzügyi forrás a felhalmozási hitel terhére biztosított.

Határid  ő  :   azonnal (megrendelésre)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Határtalanul!” című pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról

dr. Borbás Zsuzsanna: A Damjanich Szakközépiskola kérte a fenntartó hozzájárulását egy nyertes 
pályázatuk kapcsán. A  „Határtalanul!”  című országos program keretében a tanulók csere 
üdültetésen vesznek részt, diákok jönnek hozzájuk, illetve ők is mennek Erdélybe, 
Kézdivásárhelyre.
Kondek Zsolt: Részt vettem egy környezetvédelmi konferencián, az EuroHungaricum Közhasznú 
Alapítvány Visegrádi országoknak  pályázati lehetőségeket kínál és ezeknek a lehetőségét át 
szeretném adni.  A következő konferenciájuk márciusban lesz, egészségügyi jellegű,  erre  is 
felhívnám a figyelmet.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  816/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Határtalanul!”  című 
pályázathoz szükséges támogatói nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Damjanich János Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium (székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2/A.) fenntartója felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az intézménynek a „Határtalanul!”  című program felhívására 
benyújtott nyertes pályázatához szükséges fenntartói támogató nyilatkozat aláírására.

Határid  ő  :   2012. október 15. (aláírásra)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a folyószámla-hitelkeret igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindításáról

dr. Borbás Zsuzsanna: Az előző képviselő-testületi ülésen döntés született arról, hogy az 
önkormányzat bankszámla szerződést köt a K&H Bank Zrt.-vel. Ennek a szerződésnek az aláírása 
folyamatban van. A bankszámla szerződéshez szorosan kapcsolódik folyószámla-hitelszerződés is. 
Tekintettel arra, hogy a beszerzés becsült értéke 84 MFt, a  kölcsönhitel igénybevétele tárgyában 
közbeszerzési eljárást kell indítani, mivel a közbeszerzési értékhatárt eléri, viszont mivel szorosan 
kapcsolódik a bankszámla szerződéshez, ezért kizárólag egy partnerrel tárgyalhat az 
önkormányzat, a K&H Bankkal és ezért szeretnénk közbeszerzési eljárást indítani egyszerű 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási rendben.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  817/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a folyószámla-hitelkeret 
igénybevételére vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” 
elnevezésű, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, a beszerzés nettó becsült 
értéke 84.000.000,- Ft.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Folyószámla-hitelkeret igénybevétele” 



elnevezésű, 84.000.000,- Ft nettó becsült értékű, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, irodavezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési tanácsadó;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, osztályvezető.

Határid  ő  :   2012. november 30.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont
Előterjesztés „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog 
települések közötti szakaszon” c. pályázattal kapcsolatos döntésről 

dr. Borbás Zsuzsanna: Az elmúlt testületi ülésen szintén napirenden volt ez a pályázat, akkor arról 
döntött a képviselő-testület, hogy felhatalmazza a projektgazdát, Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzatát, hogy a pályázat benyújtásához szükséges közbeszerzési eljárásokat és az eljárási 
cselekményeket lefolytassa. Azóta több egyeztetés is történt és Szurdokpüspöki jelezte, hogy 
meghaladja a kapacitását a feladat. Hatvan Város Önkormányzata jelezte, hogy nyitott arra, hogy 
átvegye ezt a szerepet, tekintettel arra, hogy egy 1.139 MFt-os beruházásról van szó csak az észak-
magyarországi szakaszon, ez legalább 300 MFt jelentene Hatvannak is, ezért a mai nappal szeretné 
átvenni a projektgazda tisztséget Szurdokpüspökitől. Jelenleg ott is képviselő-testületi ülés zajlik. 
Szeretném jelezni, hogy tekintettel arra, hogy a mostani információk szerint október 31-el be kell 
adni a pályázatot, ez szinte lehetetlen, mert gyakorlatilag a nullán vagyunk. Polgármester úrral 
egyeztettem reggel, hogy jövő héten szerdán még egy rendkívüli testületi ülést kellene tartani a 
szükséges közbeszerzési eljárások megindítására, illetve a megvalósíthatósági tanulmányt 
elkészítő cég kiválasztására, ugyanis addigra tudjuk beszerezni az árajánlatokat. Próbálunk minél 
gyorsabban dolgozni, most olyan információnk is van, pontosan azért, mert szinte lehetetlen ennyi 
idő alatt bármit is csinálni, hogy december 31-ig kitolódik a határidő. Jelen határozati javaslatnak a 
keretében a  projektgazda tisztséget venné át Hatvan Város Önkormányzata Szurdokpüspöki 
községtől.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  818/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Zagyva folyó kerékpáros 
turisztikai fejlesztése a Salgótarján –  Boldog települések közötti szakaszon”  c. pályázattal 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. október 11. napjával „A 
Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján - Boldog települések közötti 
szakaszon” című ÉMOP-2.1.1/A-12-k1-2012-0013 kódszámú projektötlet megvalósítására irányuló 
pályázat (a továbbiakban: Pályázat) lebonyolítása érdekében átveszi Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzatól a projektgazda tisztséget.
A képviselő-testület egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtásához 
szükséges konzorciumi megállapodás aláírására azzal, hogy az aláírást követő képviselő-testületi 
ülésre a konzorciumi megállapodást utólagos jóváhagyás céljából terjessze a képviselő-testület elé.

Határid  ő  :   2012. október 31. (konzorciumi megállapodás aláírására)
Felel  ő  s:   Hatvan Város Polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  819/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Zagyva folyó kerékpáros 



turisztikai fejlesztése a Salgótarján –  Boldog települések közötti szakaszon”  c. pályázattal 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szurdokpüspöki Község 
Önkormányzata felhatalmazása „A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Salgótarján – 
Boldog települések közötti szakaszon” c. pályázat benyújtásához szükséges feladatok lefolytatása” 
tárgyú 652/2012. (IX. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna: Várhatóan 2012. novemberében megjelenik a KEOP keretében a 
”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése”  tárgyú pályázat. Ez már szinte száz  százalék és 
mindenki startra készen áll. Igaz, hogy még nincsen pályázati kiírás, de vannak olyan elemek, 
amik már biztosak, hogy miket kell elkészíteni, illetve előkészíteni ahhoz, hogy időben be tudjuk 
nyújtani a pályázatot. Az önkormányzat összeállította azoknak az intézményeknek a listáját, 
amelyek esetében kiemelten fontos lenne ez a fejlesztés, hőszigetelés, nyílászárók cseréje, stb. 
Három csomagot állítottunk össze és mind a három csomag esetében külön-külön cégeket kértünk 
fel arra, hogy adjanak ajánlatot a szakmai előkészítésre, gondolok itt a különféle energetikai 
tanúsítványok elkészítésére, amik a pályázathoz szükségesek. Ezek az ajánlatok beérkeztek és a 
legkedvezőbb ajánlatokat nyújtó cégekkel kellene szerződést kötni. Itt költséghelyek meg vannak 
ugyan határozva, de ezek az összegek a pályázatból elszámolhatóak lesznek. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  820/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közintézmények 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények 
energetikai fejlesztése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, műszaki dokumentációkat, és 
egyéb tanulmányokat, a jelen határozat mellékletét képező I. beruházási egység tekintetében a 
GEKKO Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-
61.) készítteti el bruttó 8.636.000,- Ft vállalkozási díjért.
A vállalkozási díj a Hatvan város 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.15) önkormányzati 
rendeletben a „ felhalmozási hitel„ költséghelyen rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   2012. november 15. (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  821/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közintézmények 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények 
energetikai fejlesztése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges, energetikai minősítő 
tanúsítványt és építési dokumentációt, a jelen határozat mellékletét képező 2. beruházási egység 
tekintetében a Domober Mérnöki Iroda (székhely: 1156 Budapest, Sárfű u 7.) készítteti el bruttó 
9.017.000,,- Ft vállalkozási díjért.
A vállalkozási díj a Hatvan város 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.15) önkormányzati 
rendeletben a „felhalmozási hitel„ költséghelyen rendelkezésre áll.



Határid  ő  :   2012. november 15. (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények 
energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges dokumentációt a jelen határozat 
mellékletét képező II. beruházási egység tekintetében az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és 
Adósságkezelő Kft. (székhely: 1156 Budapest, Balassi Bálint u.9-11) készítteti bruttó 5.969.000,- Ft 
vállalkozási díjért.
A vállalkozási díj a Hatvan város 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.15) önkormányzati 
rendeletben a „felhalmozási hitel„ költséghelyen rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   2012. november 15. (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  822/2012.  (X.  11.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közintézmények 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A közintézmények 
energetikai fejlesztése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez szükséges műszaki dokumentációk és 
egyéb tanulmányok elkészítésével, a jelen határozat mellékletét képező III. beruházási egység 
tekintetében a ÉSK Tervezőiroda Mérnöki Kft. (székhely: 1079 Budapest, Peterdy utca 39.) 
készítteti bruttó 6.502.400,- Ft vállalkozási díjért.
A vállalkozási díj a Hatvan város 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012. (II.15) önkormányzati 
rendeletben a „felhalmozási hitel„ költséghelyen rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   2012. november 15. (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere 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  8.30  órakor  befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


