JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságának 2013. február 28-án 8.30 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal
kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag
- Mikó János tag
- Bagi Miklós tag
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Paronai Richárd mb. aljegyző, jegyzői irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő jelen
van), megnyitotta az ülést.
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a
javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi
pontként a Hatvan Város Önkormányzata részére szükséges gépjármű beszerzéséről szóló
előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (5 „igen” szavazattal) egyetértettek.
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi
határozatot hozta:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 159/2013. (II. 28.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága 2013. február 28-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
karbantartási és közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződések módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

2. Előterjesztés a hatvani 2442 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatt
található ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
3. Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázathoz
kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata részére szükséges gépjármű beszerzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és
pályázati osztályvezető
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött
karbantartási és közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződések módosításáról
dr. Paronai Richárd: Ez az előterjesztés azért is született, mert a Széchenyi Zsigmond Könyvtár
nem szerepelt sem a karbantartási, sem a közterület-karbantartási szerződésben, ezért ezt
beemeltük. Emellett felmerült a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény neve, 2013.
január 1-től ez, de korábban Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény volt, tehát ezt
pontosítottuk. A harmadik a karbantartási szerződés III. 5.) pontja, amibe belekerült az, hogy az
intézményekkel kapcsolatos költöztetést is a Zrt. látja el azzal, hogy a költöztetéssel együtt járó
költségekről a közszolgáltató ajánlata alapján a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
dönt.
Papp István: Lenne egy olyan javaslatom, hogy azok a személyek, akik közfeladatot látnak el, sőt
bizottsági, külső bizottsági tagok, azok mentesüljenek a hivatal és környéke előtti fizetéstől. Ez
milyen hatáskör, hatósági? - de mi hozhatunk egy javaslatot és ezt fel fogjuk terjeszteni, hogy
megtörténjen. Szeretném, ha ezt külön napirendi pontnak felvennénk.
Lestyán Balázs: Nem értek vele egyet, mint frakcióvezető, mert mi itt élünk ebben a városban, van
egy ilyen rendeletünk, miszerint parkolási díjat kell fizetnünk és pont a város elöljáróinak kell
példát mutatni.
Decsi Ferenc: Hogyha itt jövünk be az iskola felől a hivatal előtti útra, ki van téve, hogy parkolási
zóna, kivéve annak nem kell fizetni, aki engedéllyel rendelkezik. Elnök úrnak nem volt kitéve az
engedélye ezek szerint, azért büntették meg, gondolom én. Ellenben itt az iskola előtt, ahol most le
van zárva a jégpályabontás miatt – erre felhívtam Orbán Péter figyelmét – nincs kitéve a parkolási
zóna, ugyanis a végén van kitéve, ahonnan nem lehet bemenni. Az egy egyirányú utca, ott
hiányzik a tábla, tehát ott végül is bárki állhat ingyen, ennek ellenére ott is büntetnek. Speciális
engedély kell vagy a Hatvan Kártyát kell kitenni, az is egy engedély, tehát erre vonatkozik ez.
Papp István: Akkor ne legyen belőle semmi?
Lestyán Balázs: Szerintem a következő ülésre beszéljük át. Egy olyan megoldást javaslok, ami nem
hozza kivételezett helyzetbe a képviselőket, ugyanakkor nem jelent plusz gazdasági terhet arra,
aki idejár munka- és rendeltetésszerűen a közfeladat ellátása érdekében. Beszéljük át és utána
keressük meg erre a megoldást, mert azt gondolom, hogy ez most így mind elviekben, mind
gyakorlatában nincs előkészítve. Előkészítjük és utána, hogy átbeszéltük, egy kidolgozott formát
terjesszünk elő.

Kondek Zsolt: Be kell állni az udvarba, nyitva van a vaskapu.
Papp István: Akkor egyenlőre ezt most nem vesszük fel napirendre Lestyán Balázs képviselő úr
javaslatára. Tehát az első napirendre visszatérve a Zrt.-nek kibővül a feladatköre, erről van szó.
Marján János: Ezt a feladatot eddig is a Zrt. látta el, ugye?
Decsi Ferenc: Ellátta, csak nem volt benne a szerződésben és felmerült az a probléma, hogy én
nem akartam, csak díjazás ellenében elvégezni a költöztetést, egy olyan költöztetést, amely benne
se volt a közszolgáltatási szerződések között. Ennek hatására most bekerült az az intézmény,
aminek nem voltam hajlandó elvégezni a költöztetését. Azért ehhez kell egy jóváhagyás.
dr. Paronai Richárd: Az első verzióban ez nem volt benne.
Decsi Ferenc: Nincs ezzel semmi gond, most papírozva lett az a forma, amit gyakorlatilag én
követtem. Miután nem volt benne semelyik szerződésben, valamint tekintettel arra, hogy csökken
a létszám, a feladataink meg növekednek, nem tettem meg a kért határidőre.
Lestyán Balázs: Megvédve a vezérigazgató urat, neki a vagyonnal kell gazdálkodnia és el kell
számolnia ezekkel a feladatokkal, a költségekkel. A költségvetés szűkös, a cég nagyon rossz
helyzetben van, ezt tudjuk. Egy pontos gazdálkodás szerint kell neki működnie, ami utána számon
van kérve, itt a bizottság előtt is, és hogyha ezzel nem jól gazdálkodik, akkor ezért felelősségre
vonható.
Marján János: Ebbe a támogatási szerződésbe benne volt-e ez a rész?
Decsi Ferenc: Most belekerült és ebben a formában elfogadható.
Marján János: Milyen költségkeret terhére? A költségvetésben nincs erre külön pénz. Megint nincs
előkészítve valami.
Decsi Ferenc: Ez olyan, mint a lakás, egy külön költségkeret terhére megy elvileg eszerint a
szerződés szerint, ami most itt van.
Marján János: Hol van most ez a múzeum?
Decsi Ferenc: Éppen a hivatalba költözik, a Műszaki és Városfejlesztési Iroda volt helyére.
Marján János: A könyvtárból nem tudják áthozni a cuccokat?
Decsi Ferenc: Nincs nekik emberük, nekem meg szerződésem nincs erre vonatkozóan.
Papp István: Most arról szavazunk, hogy a Zrt. ezt a feladatkört bevállalja. Ez azt jelenti, hogy
nekünk plusz pénzt kell adnunk erre a feladatra.
Decsi Ferenc: Ők négy főt kértek egy napra, nekem 900,- Ft-ba kerül egy fő óránként.
Lestyán Balázs: Itt arról szól a történet, hogy nem a gyakorlati megvalósítás, meg az összeg
bekerülése, hanem az elv a lényeg. Ugyanis, ha valakinek bármi baja volt ebben a városban, akkor
én azt tapasztaltam, hogy fogta a telefont, felhívta a Zrt.-nél az ismerősét és megrendelt egy olyan
munkát, amiért nem kellett fizetni. Ez pénzbe kerül, ezeket a munkákat a vállalkozónak fizetni
kell, ennek vannak járulékai, költségei, stb. Mindennel el kell számolni. Az elvégzendő munkákat
szerződés szerint bele kell foglalni, minden munkának értéke van és ezt értékként kell kezelni.
Mivel nem a saját vagyonunkkal gazdálkodunk, ezért ezzel elszámolással tartozunk és ez az
előterjesztés erre vonatkozik. Az, hogy ennek a pénzügyi fedezete hol van a költségvetésben, az
valóban kérdés.
Marján János: Az irodavezető asszony megfejtette, az intézmény költségvetésében.
Papp István: 40.000,- Ft-ról van szó összesen.
Decsi Ferenc: Az a baj, hogy sokszor 40.000,- Ft és hetente többször.
Papp István: Szerintem ki tudja gazdálkodni, vannak bevételei is a könyvtárnak.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 160/2013. (II. 28.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött karbantartási és közterület-karbantartási közszolgáltatási
szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és
kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-

10) megkötött karbantartási közszolgáltatási szerződést 2013. március 1-jei hatályba lépés
mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltak
szerint.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karbantartási közszolgáltatási
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza
Hatvan város polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 161/2013. (II. 28.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel
megkötött
karbantartási
és
közterület-karbantartási
közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és
kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-210) megkötött közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződést 2013. március 1-jei
hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat
mellékletében foglaltak szerint.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület karbantartási
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja,
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.
Határidő: 2013. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 2442 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatt található
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
Bánkutiné Katona Mária: Előzőleg már a képviselő-testület felhatalmazta polgármester urat, hogy
az ingyenes átruházásról tárgyaljon. A megállapodás aláírásra került, tehát az önkormányzatnak
ingyenesen átadásra került ez a tulajdon és ez egy utólagos jóváhagyása a megállapodásnak.
Marján János: Van egy-két pont ebben a megállapodásban, miszerint az MNV Zrt. összes
kötelezettségvállalását a városnak viselnie kell. Arról viszont nem szól az előterjesztés, hogy mi is
ez. Van benne egy pont, ami lényegesen taglalja, hogy mik ezek a kötelezettségek, hogy esetleg
még mennyi pénzbe kerülhet ez a történet. Az előző megbeszélésen, amikor ezt jóváhagytuk még
tavaly, az hangzott el, hogy nem lesz semmi, ami ezzel kapcsolatos. Ez a szerződés nem ezt
tartalmazza. Kövérné dr. Tóth Melinda volt, aki ezt ellenjegyezte; nem tudom, hogy ezt a részét
megvizsgálta-e a hivatal, mert ez nagyon fontos kérdés.
Bánkutiné Katona Mária: A kötelezettségvállalás az, hogy a Locomotív tett egy olyan
nyilatkozatot, hogy ugyanúgy működik tovább.
Papp István: Nem lehet jelzálogot rátenni, 15 évig ugyanazt a tevékenységi kört kell folytatni,
sporttevékenységet.
Marján János: Rendben van, hogy ezekkel a feltételekkel vesszük át, de az, hogy mindennemű,
ennél nem tudom, hogy mi lehet a háttérben. A Locomotív fizetett bérleti díjat a MÁV-nak azért,
hogy ezt használja?

Bánkutiné Katona Mária: Ingyenes kezelésben van.
Marján János: Ő fizet mindent, ami a pályával kapcsolatos és most a városé lesz. A város fog majd
szerződést kötni a Locomotív-val?
Bánkutiné Katona Mária: Támogatást kapott a Locomotív, majd újra át kell az egészet gondolni,
hogy ez hogyan fog a továbbiakban működni. Lesz hivatalos átadás-átvétel, stb.
Marján János: Itt az a kérdés, hogy az MNV Zrt. mit gondol erről? Kinek a nevén van az óra?
Kondek Zsolt: Van egy Locomotív Kft., aki üzemelteti az egyesületet és a telephelyet is.
Marján János: Akkor tőle kellett volna átvennünk és nem az MNV Zrt.-től.
Kondek Zsolt: A területnek a tulajdonjoga az MNV Zrt.-é.
Decsi Ferenc: Van ott gáz?
Kondek Zsolt: Gáz nincs a telepen. A villany is azt hiszem a MÁV-on keresztül jön.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 162/2013. (II. 28.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 2442 hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatt található ingatlan ingyenes önkormányzati
tulajdonba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ingyenesen tulajdonba veszi a határozat
mellékletét képező megállapodás alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től (székhelye:
1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; adószám: 14077340-2-44; cégjegyzékszám 01-10-045784) mint a
Magyar Állam képviseletében eljárótól a hatvani 2442 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi
út 9. szám alatt található, 2 ha 9645 m2 nagyságú, sporttelep megnevezésű ingatlant a
megállapodásban rögzített rendelkezések betartása mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3./ napirendi pont
Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázathoz
kapcsolódó döntésről
dr. Borbás Zsuzsanna: A képviselő-testület már tavaly döntött arról, hogy csatlakozni kíván a
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése c. pályázat benyújtása
érdekében a Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz. A társulásnak
jelenleg 21 önkormányzat a tagja. Február 28-án, azaz a mai napon be kell nyújtanunk a pályázatot.
A társulás hétfőn döntött arról, hogy felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati
dokumentáció aláírására. A pályázathoz csatolni kell településenként az önerőről szóló képviselőtestületi határozatot. A társulási megállapodás egyértelműen szabályozza, hogy az önerő a
településeket illetően a beruházás mértékének megfelelően oszlik meg. Maximum 15% lehet a
pályázat esetében az önerő. Ez még lehet kevesebb, de most 15%-kal nyújtjuk be, mert a
folyamatos számítások eredményeként megállapításra kerülhet, hogy mégse 15%, hanem 12%13%. Tehát ez a maximum, ennél csak kevesebb lehet. Hatvanra vonatkozóan ez az önerő
331.335.246,- Ft jelenleg, mivel Hatvanra vonatkozóan a beruházás becsült költsége 2.207.086.774,Ft, és most a képviselő-testületnek erről az önerőről kellene dönteni. A 2013. évi költségvetésbe
nettó 100.000.000,- Ft betervezésre került ennek az önerőnek a finanszírozására, a képviselőtestület döntése alapján a 2014. évi költségvetés pedig majd rendelkezik a további összegről. Még
most nyújtjuk be a pályázatot, tehát 2014-ben lesznek itt a tényleges pénzmozgások.
Marján János: Mennyi bevétele származik a városnak abból, hogy ezt a saját erőt belenyomjuk
ebbe a fejlesztésbe? Mi az, ami majd effektíve visszakerül ide? Iparűzési adóra gondoltam meg
hasonlókra, mert 400.000.000,- Ft-ról szól ez a történet.
Decsi Ferenc: Én utoljára 1,6 milliárdról tudtam, ez most ment fel a duplájára, mert
hulladéklerakót is szeretnének építeni. Ha jól tudom ebbe a pályázatba bekerült a hulladéklerakó

építése is. Egy önálló hulladéklerakó építése lenne a cél. Ennek az lenne a hozadéka, hogy olcsóbb
lenne a lerakás, illetve a szállítási költségek.
Marján János: Ebből a települések mennyi pénzt vállalnak át?
dr. Borbás Zsuzsanna: Mindenki annyit, amennyi a beruházása. Itt a 21 településből három
településnek: Hatvannak, Kálnak és Jászfényszarunak van jelentős beruházása. Hatvané a
legnagyobb, illetve Kálon és Jászfényszarun lesz hulladékudvar, a többi településnek 100.000,- Ft
és 1.000.000,- Ft közötti az önerejük.
Marján János: Mi beleteszünk 400 MFt-ot. Mennyit tesz bele a többi önkormányzat?
dr. Borbás Zsuzsanna: Jelentéktelen ehhez képest. Amikor ez a pályázat lezárul, akkor a vagyon
az mindig az önkormányzatoké lesz, vagyis Hatvané lesz majd ez az egész beruházás.
Marján János: Tehát ez a cég, aki működtetni fogja, vissza tud nyomni minden évben a városnak
mondjuk 50 MFt-ot.
Decsi Ferenc: Kizárt dolog.
Marján János: Nektek a város költségvetéséből erre egy csomó pénzt áldozni kell.
dr. Borbás Zsuzsanna: Van lehetőség a BM alapból önerőre pályázni. Polgármester úr ezt most
erősen lobbizza, mert mi az önerőt vissza szeretnénk nyerni. Biztos, hogy fogunk pályázni rá.
Marján János: Mi van akkor, ha nem nyerünk? Az egyiknél hiányzik 300 MFt, a másiknál 50 MFt,
ennél hiányzik 400 MFt, számoljuk ezeket az összegeket össze? Csináljuk, mert biztos, hogy
szükség van rá, csak ezekre a dolgokra is oda kellene figyelni, hogy mi történik 5-10 év múlva a
várossal, amikor ezeket a pénzeket ki kell fizetnünk. A bizottságnak az lenne a feladata, hogy
ezeket a számokat folyamatosan bekérje és ezt megbeszéljük.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 163/2013. (II. 28.) számú – 4 „igen”
szavazattal, valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív
Program KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11
kódszámú, a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” című
pályázat megvalósításához nettó 331.335.246,- Ft, azaz háromszázharmincegymillióháromszázharmincötezer-kettőszáznegyvenhat forint önerőt biztosít. A pénzügyi forrás nettó
100.000.000.- Ft összeg erejéig Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.)
önkormányzati rendelet 4. mellékletében, a felhalmozási kiadások között, rendelkezésre áll, a
további nettó 231.335.246,- Ft a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata részére szükséges gépjármű beszerzéséről
Papp István: Itt egy 8 személyes busz és egy személyszállító autó lenne?
dr. Paronai Richárd: A felhatalmazás a beszerzéssel kapcsolatban arra irányulna, hogy a legjobb
konstrukciót válassza ki a polgármester úr a tárgyalások során és egyben kösse is meg a
szerződést. 6,5 MFt volt betervezve az idei költségvetésbe gépjármű beszerzéssel kapcsolatosan, de
benne van a határozati javaslatban, hogy a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos szabályok
figyelembe vételével, tehát lehet, hogy a tárgyalások során kiderül, hogy ezt a polgármester úr a
közbeszerzési szabályok miatt nem tudja, akkor testület elé visszakerülne. Inkább az indokolja,
hogy ne csak a tárgyalásokra, hanem a szerződés megkötésére is kapjon felhatalmazást, mert egy
új gépjárműnek a megrendelésétől kb. 2-3 hónap eltelik, az írást mi megkapjuk és lehet, hogy az
időveszteség miatt célszerű, ha ezt minél hamarabb kezeljük.
Kondek Zsolt: 1 db 8 személyes lenne véve?

dr. Paronai Richárd: Igen.
Marján János: Ez a költségvetésbe be volt építve?
Papp István: Be és ezt mindenre lehet használni, szállításra is.
Marján János: Tavaly nem kellett?
dr. Paronai Richárd: Lehet, hogy mint igény már felmerült.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 164/2013. (II. 28.) számú – 5 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata
részére szükséges gépjármű beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gépjármű beszerzéséről szóló
előterjesztést. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen
tárgyalásokat legalább 8 fő személy szállítására alkalmas kisbusz beszerzése iránt, és a
legmegfelelőbb gépjármű és pénzügyi konstrukció kiválasztásával kösse meg a gépjármű
beszerzésére vonatkozó szerződést, a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos szabályok figyelembe
vételével.
Határidő: 2013. március 10. (a tárgyalások megkezdésére)
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 9.15 órakor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f.
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