
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. április  18-án 8.00 órakor a Hatvani  Közös Önkormányzati 
Hivatal ovális termében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva ügyvéd
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és -kezelési osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4  fő  van  jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp  István  ügyrendi  javaslatot  tett,  hogy  a bizottság vegye le  napirendjéről a meghívóban 
szereplő 2. napirendi pontot, mely előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel kötendő 
közszolgáltatási szerződésről, jelzálogjog alapításáról, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (4 
„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   292  /2013.     (IV.   18  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. április 18-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás működésével kapcsolatos 
döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

2. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

3. Előterjesztés ”Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak 
fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó, „Sörfőző berendezés, illetve söröző-kávéház 
berendezéseinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”  című pályázathoz, illetve a 
„Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  című 
pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárások megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 3-6. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-6. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

Határidő: 2013. április 18. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan  és  Térsége  Szennyvíz-beruházási  Társulás  működésével  kapcsolatos 
döntésről 

dr. Kovács Éva:  A  Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulásnak jelenleg tagja Hatvan 
Város Önkormányzata, Apc Község Önkormányzata, Szücsi és Ecséd Község Önkormányzata. A 
társulás,  a  társulat,  valamint  a  tagönkormányzatok  hitelszerződést  kötöttek a  Kereskedelmi  és 
Hitelbank Zrt.-vel,  mely hitelszerződés április 2.  napján lejárt.  Szükséges tehát a hitelszerződés 
lejárati idejének a módosítása az előzetes egyeztetések alapján akként, hogy a lejárat dátuma 2013 
május 16.  napja  legyen.  Társulási  Tanács ülés  már volt,  ott  a  társulás  felhatalmazta  a társulás 
elnökét,  Szabó  Zsoltot,  hogy  a  társulás  nevében  a  hitelszerződés  módosításokat  aláírja,  de 
tekintettel  arra,  hogy  a  tagönkormányzatok  is  aláírták  ezt  a  hitelszerződést,  szükséges  a 
módosításhoz felhatalmaznia Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének polgármester 
urat arra vonatkozóan, hogy a hitelszerződés módosításra kerüljön akként, hogy a lejárati idő 2013. 
május 16. napja legyen. 
Marján János: Ez 1,5 hónap, nem nagyon értem a logikáját, mert az, hogy érdekeltségi egység nem 
folyt be annyi, de május 16-ig be fog folyni?
dr. Kovács Éva: Lassan már a társulásnak a működése nem lesz szükséges és minden módosításra 



kerül  a  közreműködő  szervezettel  egyeztetve,  hogy  a  kötelezettek  mindenhol  a 
tagönkormányzatok és nem a társulások lesznek. 
Marján János: Magyarul új szerződésre készülnek május 16-ig.
dr. Kovács Éva: Igen.
dr. Szikszai Márta: Ez egy technikai jellegű meghosszabbítás lesz.
Marján János: Csak logikátlan, így már értem, de a szövegben nem ez szerepel.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  293/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás működésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társulás és a tagönkormányzatok által 
a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel 2010. augusztus 13. napján megkötött hitelszerződés lejárata 
módosításra kerüljön akként, hogy a lejárati idő 2013. május 16. napja legyen. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt.-vel 2010. augusztus 13. napján megkötött hitelszerződést módosító szerződést az 
önkormányzat nevében aláírja és az önkormányzatot az eljárásban teljes jogkörrel képviselje.

Határid  ő  :   2013. április 30.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az  önkormányzati  vagyongazdálkodásról  szóló 11/2012.  (II.  23.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról

Rékasi Éva: A vagyongazdálkodásról szóló rendelet egy pontjának értelmezési pontosítását tettük 
most  meg,  illetve  a  nem  közfeladat  céljára  szolgáló  helyiség  feladatellátáshoz  helyiségek 
bérbeadására vonatkozóan egységes szerkezetbe tettük az intézményvezetők hatáskörét, valamint 
az  önkormányzati  vagyonelemek  között  egy  nyilvántartásba  vételkor  tévesen  bekerült 
vagyonelem most került a helyére. Erről szól a módosítás.
Marján János: Itt az intézményvezetők, ha jól értem, akkor nem adhatták volna ki önállóan ezeket 
a helyiségeket vagy az, hogy miért szedtünk bérleti díjat? Ezt nem tartalmazza az előterjesztés.
dr.  Szikszai  Márta:  Már  átment  egyszer  a  képviselő-testületen,  az  iskolákat  a  Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ fenntartja, az önkormányzat működteti. A működtetőhöz telepíti a 
jogszabály  azokat  a  jogokat,  amely  az  épületnek  a  hasznosítására  vonatkozik.  Eddig  az 
intézményvezetők adták bérbe, nem volt központilag meghatározva, hogy mennyiért, hanem piaci 
alapon, ki mennyire tudott leszerződni. Az, hogy ez az iskolákban egységesen legyen kezelve, ezt 
erre kiterjesztettük. A nem Klebelsberg-es intézmények vezetőinek továbbra is fennmaradt az a 
joga, hiszen önállóan működő intézmény, hogy bérbe adhatja. Most itt annyiban korlátoztuk le ezt 
a  jogukat,  hogy  jönnek  a  választások  és  itt  a  különféle  jelölő  szervezeteknek  az  igényei 
jelentkezhetnek, hogy helyiségeket kívánnak bérbe venni. A választások tisztaságának megőrzése 
vagy  milyen  alapelvekre  lehet  visszavezetni,  tehát  hogy  városi  szinten  ez  egységesen  legyen 
kezelve, ezért írtuk bele, hogy az intézményeket 50,- Ft/m² áron lehet bérbeadni, hogyha neki elég 
egy tanterem, akkor azt veszi ki, ha ő annyi embert tud összeszedni, hogy a 6-os iskola tornaterme 
kell, akkor azt veszi ki.  Egyébként abból indultunk ki,  hogy a könyvtár aulája olyan 100 m², a 
Grassalkovich kastély barokk terme 150 m² és 50,- Ft/m² áron 5.000,- Ft és 7.500,- Ft, illetve még 
belekerült az is, hogy városi szinten, kampányidőszakban, tehát a választások kitűzésétől a 
választásokig minden párt, illetve jelölő szervezet háromszor megkaphatja ingyen a helyiség 
használatot, amit éppen igényel, de városi szinten és azért írtuk bele, hogy a hivatal központi 
gondnokságánál ezt be kell jelenteni, hogy nehogy az legyen, hogy az önállóan működő 



intézményeknél elinduljon az, hogy itt kivettem háromszor, utána átmegyek ahhoz az 
intézményhez háromszor, meg bejövök ide a központi gondnokságra. Tehát ez ennyiben 
korlátozta.
Marján János: A saját bevételeket ez nem befolyásolja?
dr. Szikszai Márta: Mi számoltunk a költségvetés tervezésekor, ami eddig az intézménynek volt a 
bevétele, ugyanazt most betettük a hivatal bevételének, mert a hivatalon keresztül a központi 
gondnokság működteti a KIK-es intézményeket.
Marján János: A számlát is ő állítja ki?
dr. Szikszai Márta: Igen, mi állítjuk ki a számlát is a KIK-es intézményekre. Ami maradt önállóan 
működő, a könyvtár, a művelődési ház, meg a múzeum, a digitális könyvtár, ami még így maradt, 
óvodák, pld. azok is önállóan működők maradtak. Ott pedig az intézményvezető. Csak azért 
terjesztettük ki minden intézményre, mert tényleg olyan extrém helyzetek jönnek elő, amire nincs 
szabályozás, hogyha így beszűkítjük magunkat. Dolgoztunk ezen az aprócska rendelet-
módosításon elég sokat.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  294/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  önkormányzati 
vagyongazdálkodásról  szóló 11/2012.  (II.  23.)  önkormányzati  rendelet  módosítására vonatkozó 
előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

3./ napirendi pont 
Előterjesztés ”Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről

dr. Borbás Zsuzsanna: Az önkormányzat sikeresen pályázott a Szent István Általános Iskolában 
egy 20 x  40 m-es műfüves pálya kialakítására.  Megkaptuk a támogatói döntést,  a  pályázatban 
költségvetést nekünk nem kellett készíteni, ez egy speciális eset volt, hogy megadták a pályázati 
felhívásban,  hogy  az  irányár  28.100.000,-  Ft.  Ehhez  30%  önerőt  kell  az  önkormányzatnak 
biztosítani,  ami  8.430.000,-  Ft  volt.  Erről  született  képviselő-testületi  határozat.  Február  11-én 
értesítette  az  önkormányzatot  az  MLSZ,  hogy  a  pályázat  nyert.  A  kivitelezést  nem  az 
önkormányzat  végzi,  hanem  a  pályázati  felhívás  szerint  az  MLSZ  intézi.  Kiválasztották  a 
kivitelező  céget,  aki  felmérte  a  területet  és  megkaptuk az  árajánlatot  arra  vonatkozóan,  hogy 
mennyibe  kerülne  ez  valójában.  Volt  arra  lehetőség  és  erre  is  felhívták  a  figyelmünket,  hogy 
nemcsak amit mi igényeltünk a pályázatban, lehet igénybe venni, hanem plusz szolgáltatásokat, 
tehát opciós elemeket is, kerítést, labdafogó hálót, illetve a hagyományos világítás helyett LED-es 
világítást.  Ez  egy  picit  drágább,  mint  ami  eredetileg  be  volt  tervezve  a  pályázatban,  mert 
31.392.000,- Ft lenne így összességében a beruházás, ami azt jelenti, hogy az önrészünkhöz közel 
1.000.000,-  Ft-ot  kellene  hozzátenni,  de  a  költségtakarékosság,  illetve  a  plusz  szolgáltatások 
szempontjából polgármester úr úgy gondolja, hogy ez az összeg nem olyan vészes ahhoz képest, 
amit kapnánk érte, ezért az önerőt  ki kellene egészíteni 987.785,- Ft-tal, tehát ezt a javaslatot teszi.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  295/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  „Műfüves  pálya  építése” 
tárgyú pályázathoz  kapcsolódó döntésről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „MLSZ országos labdarúgó 
pályaépítési program, III. ütem”  című pályázat keretében a Szent István Általános Iskolában 
(székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) kialakításra kerülő 20x40 méteres műfüves pálya 
opcionális tételekkel (kerítés és labdafogó háló), illetve LED világítással készüljön el. A fejlesztés 
értéke ezáltal 31.392.614,- Ft, melyhez 30 % önerő szükséges, amely 9.417.785,- Ft. Emiatt a 
képviselő-testület a 735/2012 (XI. 13.) számú határozatában meghatározott önerő összegét 



987.785,- Ft összeggel egészíti ki, mely összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok aláírására.

Határid  ő  :   2013. április 19. (MLSZ értesítésére)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak 
fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó, „Sörfőző berendezés, illetve söröző-kávéház 
berendezéseinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

dr. Borbás Zsuzsanna: A Kossuth tér D-i térrészének a felújítása, illetve a múzeum épületének a 
felújítása tárgyú pályázatunk nyert, a támogatási szerződéskötés folyamatban van és hogy minél 
előbb befejezzük és megvalósítsuk a pályázatot, most már minden közbeszerzési eljárást érdemes 
elindítani, ezért döntenénk erről, a sörfőző, illetve a kávéház berendezésnek az elindításáról. A 
gyakorlatban később fog indulni, mert még nem aktuális, de azért,  hogy ne csússzunk a testületi 
döntésekkel, erről is kellene határozni.
Papp István: És akkor itt lesz a rendes sörfőzés a régi sörfőző helyén?
dr. Borbás Zsuzsanna: Igen.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  296/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a „Hatvan barokk belvárosa 
turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című  pályázathoz kapcsolódó, „Sörfőző 
berendezés,  illetve  söröző-kávéház  berendezéseinek  beszerzése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Sörfőző berendezés, 
illetve a söröző-kávéház berendezéseinek beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A 
beszerzés nettó becsült értéke 35.960.223,- Ft.
Az 1. rész elnevezése „Sörfőző berendezés beszerzése”, becsült értéke nettó 30.520.000,- Ft.
A 2. rész elnevezése „Söröző-kávéház berendezéseinek beszerzése”, becsült értéke nettó 5.440.223,- 
Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Sörfőző berendezés, 
illetve a söröző-kávéház berendezéseinek beszerzése”  elnevezésű, nettó 35.960.223,- Ft nettó 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó 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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) a közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő 
Kft. képviselője.



Határidő: 2013. május 30. (az ajánlattételi felhívás feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének 
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről

dr. Borbás Zsuzsanna: A támogatási szerződés a tegnapi napon megérkezett aláírva. Tavaly év 
végén  a  képviselő-testület  döntött  arról,  hogy  hat  közbeszerzési  eljárás  már  elindulhat  a 
megvalósítás  érdekében.  Ebből  négy  zajlik,  kettőnél  szükség  van  az  eljárás  címének  a 
pontosítására,  hogy a  tartalomnak jobban  megfeleljen,  illetve  a  további  négy  hátralévő  eljárás 
elindításáról döntene a képviselő-testület.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  297/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta   „A  természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 177/2013. (III. 28.) számú és a 178/2013. (III. 
28.) számú képviselő-testületi határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2013. április 19. 
Felelős: Hatvan város jegyzője

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  298/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta   „A  természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 879/2012. (XII. 13.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz licensz vásárlás” elnevezésű, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A beszerzés 
nettó becsült értéke 19.685.039,- Ft. A fedezet pályázati forrásból finanszírozott.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz licensz vásárlás” elnevezésű, 
19.685.039,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 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 jogosult kiválasztani azokat az 
ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. A bíráló bizottság a következő 
személyekből áll:
1.) Szinyei András, alpolgármester; 
2.) Pappné Forgács Edit, igazgató;



3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) a képviselő-testület által kiválasztott közbeszerzési tanácsadó cég által delegált személy;
5.) a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete által delegált személy.

Határidő: 2013. április 19. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  299/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta   „A  természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 880/2012. (XII. 13.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz kapcsolódó multimédia fejlesztés” 
elnevezésű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indít. A beszerzés nettó becsült értéke 21.259.843,- Ft. A fedezet pályázati forrásból 
finanszírozott.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz kapcsolódó multimédia fejlesztés” 
elnevezésű, 21.259.843,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 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 jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi. A bíráló bizottság a következő 
személyekből áll:
1.) Szinyei András, alpolgármester; 
2.) Pappné Forgács Edit, igazgató;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) a képviselő-testület által kiválasztott közbeszerzési tanácsadó cég által delegált személy;
5.) a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete által delegált személy.

Határidő: 2013. április 19. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  300/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta   „A  természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó külső projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű, 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A 
beszerzés nettó becsült értéke 11.023.622,- Ft.



A pénzügyi fedezet pályázati forrásból finanszírozott.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó külső projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, 
11.023.622,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 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 jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az 
ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András, alpolgármester; 
2.) Pappné Forgács Edit, igazgató;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) dr. Incze Ádám, közbeszerzési tanácsadó;
6.) a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete által delegált személy.

Határidő: 2013. április 19. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  301/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta   „A  természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása 
szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A beszerzés nettó becsült értéke 9.448.819,- Ft.
A pénzügyi fedezet pályázati forrásból finanszírozott.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, 9.448.819,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend 
szerinti, 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 jogosult kiválasztani azokat az 
ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András, alpolgármester; 
2.) Pappné Forgács Edit, igazgató;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) dr. Incze Ádám, közbeszerzési tanácsadó;
6.) a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete által delegált személy.

Határidő: 2013. április 19. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  302/2013.  (IV.  18.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta   „A  természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó labor felújításához kapcsolódó építési munkák elvégzése”  elnevezésű, 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A 
beszerzés nettó becsült értéke 31.344.280,- Ft.
A pénzügyi fedezet pályázati forrásból finanszírozott.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó labor felújításához kapcsolódó építési munkák elvégzése” elnevezésű, 
31.344.280,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 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 jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az 
ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András, alpolgármester; 
2.) Pappné Forgács Edit, igazgató;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) dr. Incze Ádám, közbeszerzési tanácsadó;
6.) a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete által delegált személy.

Határidő: 2013. június 15. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 303/2013. (IV. 18.) számú – 4 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta   „A  természettudományos 
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” 
című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése”  elnevezésű, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. A beszerzés nettó 
becsült értéke 20.195.056,- Ft.
A pénzügyi fedezet pályázati forrásból finanszírozott.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás 
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”  című 
pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezésű, 
20.195.056,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 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 jogosult kiválasztani azokat az 



ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Szinyei András, alpolgármester; 
2.) Pappné Forgács Edit, igazgató;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) dr. Incze Ádám, közbeszerzési tanácsadó;
6.) a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerülete által delegált személy.

Határidő: 2013. június 15. (ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”  című pályázathoz, illetve a „Hatvan 
barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  című pályázathoz 
kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárások 
megindításáról 

dr. Borbás Zsuzsanna: Mindkét  pályázatnál  a  kivitelező  kiválasztására  irányuló közbeszerzési 
eljárások most indultak el.  A szerződéskötésig műszaki  ellenőrt  is  kell  választanunk, úgyhogy 
azokat  a  közbeszerzési  eljárásokat  is  el  kell  indítani,  mert  a  becsült  költségek  alapján  nem 
közbeszerzési értékhatár a díjuk, viszont az egybeszámítás szabályai szerint közbeszereztetnünk 
kell a műszaki ellenőri szolgáltatásokat is.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 304/2013. (IV. 18.) számú – 4 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat 
helyi  jelentőségű  vízvédelmi  rendszereinek  fejlesztése  –  Újhatvan  belterületi  csapadékvíz 
rendezése”  című  pályázathoz,  illetve  a  „Hatvan  barokk  belvárosa  turisztikai  attrakcióinak  és 
szolgáltatásainak  fejlesztése”  című  pályázathoz  kapcsolódó,  „Műszaki  ellenőri  szolgáltatás 
megrendelése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 2.400.000,- Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű, 
2.400.000,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében lefolytatandó 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 jogosult kiválasztani azokat az 
ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;



4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) a közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő 
Kft. képviselője.

Határidő: 2013. április 19. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 305/2013. (IV. 18.) számú – 4 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat 
helyi  jelentőségű  vízvédelmi  rendszereinek  fejlesztése  –  Újhatvan  belterületi  csapadékvíz 
rendezése”  című  pályázathoz,  illetve  a  „Hatvan  barokk  belvárosa  turisztikai  attrakcióinak  és 
szolgáltatásainak  fejlesztése”  című  pályázathoz  kapcsolódó,  „Műszaki  ellenőri  szolgáltatás 
megrendelése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárások  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri 
szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 3.168.131,- Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai 
attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri 
szolgáltatás megrendelése”  elnevezésű, 3.168.131,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében lefolytatandó 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 jogosult kiválasztani azokat az ajánlattevőket, akiknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) a közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő 
Kft. képviselője.

Határidő: 2013. április 19. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: 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 8.20 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
        Lestyán Balázs Papp István
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