
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2012. október 30-án 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal ovális termében tartott rendkívüli 
üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- 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     874/2012.     (X.     30.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2012. október 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés a jégpálya kialakításához kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2012. október 30.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya kialakításához kapcsolódó döntésekről

Schósz Gabriella: A  legutóbbi  képviselő-testületi  ülésen  el  lett  különítve  6.300.000,-  Ft  a  jégpálya 
telepítésével kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek biztosítására, hogy a gyorsabb döntés meghozatala 
érdekében  csak  bizottsági  döntés  kelljen  a  különböző  vállalkozók  kiválasztásához.  Jelenleg  szükséges 
kiválasztani  a faszerkezet  kialakítását  végző  vállalkozót,  a  jégpálya működéséhez szükséges elektromos 
hálózat kialakítását végző vállalkozót, a fémkorlát gyártóját, valamint a mobil WC, az ideiglenes kerítés és a 
sátor bérbeadóit. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     875/2012.     (X.     30.)     számú   –    3   „  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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya alapjául szolgáló támasztó fal 
kialakításával (lépcsővel, átjáróval, korlátokkal) a SZLOBA Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Görgey utca 23.) 
bízza meg bruttó 1.473.610,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 



Pénzügyi forrás  Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  717/2012.  (X  25.)  sz.  határozatában 
biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     876/2012.     (X.     30.)     számú   –    3   „  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  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil  műjégpálya  elektromos  ellátásának 
kiépítésével  Kovács  Zoltán  egyéni  vállalkozót  (székhely:  3000 Hatvan,  Gorkij  u.  8.)  bízza  meg bruttó 
139.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi  forrás  Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  717/2012.  (X  25.)  sz.  határozatában 
biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     877/2012.     (X.     30.)     számú   –    3   „  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  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil  műjégpályához  kapcsolódóan  a 
Polgármesteri Hivatal előtti rámpa mindkét oldalán fém korlát kiépítésével a Svefém Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan,  Balassi  B.  út  120.)  bízza  meg  bruttó  65.659,-  Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi  forrás  Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  717/2012.  (X  25.)  sz.  határozatában 
biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     878/2012.     (X.     30.)     számú   –    3   „  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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya kiszolgálásához szükséges 6 db 
mobil  WC leszállításával és karbantartásával a Mobil Rendezvény Technika Kft.-t  (székhely: 3300 Eger, 
Szénáskert u. 4.) bízza meg bruttó 182.880,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi  forrás  Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  717/2012.  (X  25.)  sz.  határozatában 
biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     879/2012.     (X.     30.)     számú   –    3   „  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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya gépészetének védelmére 60 fm 
ideiglenes kerítés kialakításával a  Mobiltoalett Kölcsönző és Forgalmazó Kft.-t (székhely: 1184 Budapest, 
Fonal  u.  17.)  bízza  meg  bruttó  150.368,-  Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi  forrás  Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  717/2012.  (X  25.)  sz.  határozatában 
biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.



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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     880/2012.     (X.     30.)     számú   –    3   „  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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya bélelt sátorral történő lefedésével 
a  Tofi  2005 Kft.-t (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.) bízza meg bruttó 1.460.500,- Ft  összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi  forrás  Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  717/2012.  (X  25.)  sz.  határozatában 
biztosított 6.300.000,- Ft keretösszeg erejéig.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
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 14.15 órakor befejezettnek nyilvánította. 

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
Papp István                      Jávorkáné Jenei Katalin

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            jegyzőkönyvvezető  
                      Bizottság elnöke        


