
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. június 26-án 16.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt 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

- dr. Szikszai Márta jegyző
- Bánkutiné 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 3  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 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   614  /2013.     (VI.   26  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. június 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Philipp Frigyes főépítész

2. Előterjesztés parkoló tervezési munkájának megrendeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



3. Előterjesztés globális navigációs műholdrendszert használó helymeghatározó készülék 
vásárlásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
Karbantartási közszolgáltatás szerződés módosításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 2-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 2-4. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

5. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

8. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak 
fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó „A Kossuth tér déli része környezetrendezési 
kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak 
fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó „A Kossuth tér déli részén egyedi játszótér 
kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 5-9. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 5-9. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

10.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

11. Előterjesztés a hatvani 058/21 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen történő 
zöldhulladék ideiglenes elhelyezésének engedélyezéséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

12.Előterjesztés Köves Gáborné, Tarsoly Imre és Papp István önkormányzati képviselők 
képviselői kereteinek felhasználásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 10-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető



Határidő: 2013. június 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés változtatási tilalom elrendeléséről

Schósz Gabriella: Ez a volt cukorgyár, konzervgyár területére vonatkozik. A legutóbbi testületi 
ülésen  elfogadásra  került,  hogy  ennek  a  területnek  a  rendezési  terve  kerüljön  módosításra.  A 
szerződés a tervezővel megkötésre került, így célszerű a terület változtatási tilalmát elrendelni arra 
az időszakra vonatkozóan, amíg a rendezési terv nem készül el. Ez legfeljebb három évig tartható 
fenn, amíg a rendezési terv módosítás nem kerül elfogadásra és nem kell kártalanítást sem fizetni az 
ingatlantulajdonosok felé.
Lestyán Balázs: Ez mit jelent jogilag? Mivel jár ez?
Schósz Gabriella: Az önkormányzatot semmilyen kötelezettség nem terheli. Az ingatlanon csak jó 
karbantartási munkákat végezhetnek el, nem kaphatnak építési engedélyt.
dr. Szikszai Márta: Konzerválja a jelenlegi állapotot, ami ott van.
Lestyán Balázs: Ez még nem is a miénk, ugye?
dr. Szikszai Márta: Az nem baj, hogy nem a miénk.
Schósz Gabriella: Az önkormányzatnak az építési törvény adja meg ezt a lehetőséget.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   615  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  változtatási  tilalom 
elrendeléséről szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek.

2./ napirendi pont 
Előterjesztés parkoló tervezési munkájának megrendeléséről

Schósz Gabriella:  A Forma Kft. megkeresést küldött, mely szerint szeretne parkolót kialakítani a 
Széchenyi utcai közterületi részen. Ő egy vállalkozásfejlesztési pályázatot nyújtott be. Amennyiben 
a pályázat elnyerésre kerülne, jövő tavasszal megkezdené a parkolónak a teljes kialakítását, viszont 
azt kérte, hogy az önkormányzat a tervezési munkákat készítse el. A legkedvezőbb ajánlatot tevő 
tervezőt célszerű kiválasztani.
Bagi Miklós:  Ott jelenleg is parkoló van, nem?
Schósz Gabriella: Sokkal rendezettebben lenne kialakítva a parkoló. Most ahol van parkoló, az 
inkább a fogorvosi rendelő előtti terület, befelé ez a zsákutca rész. 
Bagi Miklós:  Én a Kft. előtt mondom.
Schósz Gabriella: De nincsen rendesen kialakítva. Megnézték, hogy hány parkolóhelyet lehet oda 
kialakítani, sokkal több parkolóhely lenne, tehát nem ez a mostani állapot. Szerintem most nincsen 
felfestve se parkolóhely, se semmi, de a járdára rálógnak, tehát az ott nem szabályos parkoló.
Lestyán Balázs: És ha nem nyeri el a pályázatot?
Schósz Gabriella: Ha nem nyeri el a pályázatot, akkor az önkormányzatnak lesz erre – mivel ez 
önkormányzati  terület  -  tervdokumentációja  és  esetleg  később  lesz  rá  lehetőség  akár  az 
önkormányzatnak, ha lesz ilyen pályázat, akár önerőből vagy ha a Forma Kft. egy másik pályázatot 
elnyer.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   616  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a parkoló tervezési munkájának 



megrendeléséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi utcai parkoló engedélyezési- és 
kiviteli terveinek elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés 
u. 2. II/12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 730.250,- Ft 
összegben.

Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Polgármesteri Hivatal –  Nagyterem felújítása „ 
költséghelyen biztosított. 

Határidő: 2013. július 15. (szerződés kötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés  globális navigációs műholdrendszert használó helymeghatározó készülék 
vásárlásáról

Schósz Gabriella: Ez a GPS bója, nagyon sok feladatra tudná a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
használni: kitűzésekhez, különböző rendezvényekhez, az önkormányzati ingatlanok telekhatárainak 
a  meghatározásához,  működési  feladatok  elvégzésére.  Erre  is  árajánlatok  kerültek  bekérésre,  a 
legkedvezőbb ajánlattevőt célszerű kiválasztani. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   617  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  globális  navigációs 
műholdrendszert használó helymeghatározó készülék vásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonát 
képező közterületek magasabb színvonalon való használatának elősegítéséhez kapcsolódóan a 
telekhatárok gyors és pontos meghatározása érdekében meg kívánja vásárolni a legjobb ajánlattevő 
GeoMentor Kft. (székhely: 7631 Pécs, Kemény Zs. utca 6.) által forgalmazott SatLab SL500 hálózati 
GNSS RTK rover készüléket nettó 1.790.000,-Ft+ÁFA összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása 
költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. július 31. (készülék megvásárlására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
Karbantartási közszolgáltatás szerződés módosításáról

Schósz  Gabriella:  Az  önkormányzat  a  zeneiskola  és  a  Lesznai  Anna  Egységes  Módszertani 
Intézmény és  Szakiskola működtetését  átvállalta,  ezért  célszerű  a  karbantartási  közszolgáltatási 
szerződésben szerepeltetni az intézményt, hogy a karbantartási feladatokat is el tudja a Zrt. látni. A 
mellékletbe került be a zeneiskola és a Lesznai.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   618  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit  Közhasznú Zrt.-vel megkötött  Karbantartási  közszolgáltatás szerződés 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. július 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. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés  „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése –  bölcsődefejlesztés” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

dr.  Borbás  Zsuzsanna:  A  bölcsődefejlesztés  tárgyú  pályázatunk  támogatásban  részesült.  A 
támogatási szerződés megkötése folyamatban van, mind a két bölcsőde teljes felújítása ebből  a 
pályázatból  megtörténik.  A  jogerős  engedély  napokon  belül  meglesz,  úgyhogy  indíthatjuk  a 
kivitelezésre a közbeszerzési eljárásokat.  Kettő  közbeszerzési eljárást indítanánk mindkét épület 
tekintetében, illetve kiválasztjuk a közbeszerzési tanácsadó céget, amelynek a vállalkozási díja a 
pályázatból teljes egészében elszámolható. 
Lestyán Balázs: Milyen összegű?
dr.  Borbás Zsuzsanna: 309 MFt-ot  nyertünk,  ebből  kb.  bruttó 200 MFt az építkezés, a többi 
softköltség és rengeteg eszközbeszerzés van. Ez teljesen fel lesz újítva.
Papp István: Egy csomó gyereket ott jobban tudunk elhelyezni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   619  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó, Hajós Alfréd úti bölcsőde 
épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljá-
rást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó be-
csült értéke 131.900.517,- Ft, azaz bruttó 167.513.657,- Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatás-
ból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó Hajós Alfréd úti bölcsőde 
épület felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése”  elnevezésű, 131.900.517,- Ft 
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatan-
dó 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 ajánlat-
tételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Farkasné Farkas Aranka, bölcsődevezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Az eljárás lebonyolítására kiválasztandó közbeszerzési tanácsadó cég delegált képviselője.

Határidő: 2013. október 18. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   620  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó Mohács úti bölcsőde épü-
let felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült 
értéke 35.075.918,- Ft, azaz bruttó 44.546.416,- Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból bizto-
sított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó Mohács úti bölcsőde épü-
let felújítási munkálatainak és kiviteli terveinek megrendelése” elnevezésű, 35.075.918,- Ft nettó be-
csült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó köz-
beszerzési 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 fel-
hívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Farkasné Farkas Aranka, bölcsődevezető;
3.) Selmeczi Attila , közbeszerzési ügyintéző;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Az eljárás lebonyolítására kiválasztandó közbeszerzési tanácsadó cég delegált képviselője

Határidő: 2013. október 18. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   621  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című  pályázathoz kapcsolódó döntésekről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szol-
gálat –  Bölcsődefejlesztés Hatvanban”  című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások le-
folytatásához szükséges közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel az Első Magyar Önkormányzati 
Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-t (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. em. 3.), mint 



az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg  bruttó 2.961.640,- Ft megbízási dí-
jért. A megbízási díj összege a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2013. október 17. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról

dr.  Borbás  Zsuzsanna:  Az  elmúlt  időszakban  rengeteg  közbeszerzési  eljárást  indítottunk a 
pályázatok kapcsán és most a közbeszerzési ügyintézőnk összefoglalta egy előterjesztés keretében. 
Ezek nem szerepeltek a közbeszerzési tervben eddig.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   622  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
2013.  évi  közbeszerzési  tervének  módosításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. §-a szerinti, a 2013. évre vonatkozó közbeszerzési tervét elfogadó 193/2013. (III. 28.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A közbeszerzési terv 12-13., valamint 21-22. pontjaiban feltüntetett beszerzések elnevezése, becsült 
értéke, az eljárás tervezett indításának dátuma az alábbiak szerint módosul, illetve a terv az alábbi 
21. a)-d) pontokkal egészül ki:

12.

A 
természettudományo

s oktatás 
módszertanának és 

eszközrendszerének 
megújítása a 

közoktatásban 
(Öveges Program)” 
című pályázathoz 

kapcsolódó, digitális 
tananyaghoz licensz 

vásárlás

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

19.685.039.-Ft
2013. június 15-

ig

13.

A 
természettudományo

s oktatás 
módszertanának és 

eszközrendszerének 
megújítása a 

közoktatásban 
(Öveges Program)” 
című pályázathoz 

kapcsolódó, digitális 
tananyaghoz 
kapcsolódó 

multimédia fejlesztés

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

21.259.842.-Ft
2013. június 15-

ig



21a.

Gyalogoshíd és a 
város felé való 

kapcsolódó 
lecsatlakozás 
kivitelezési 
munkáinak 

megrendelése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

223.013.734.-Ft.
2013. december 

31-ig

21b.

Lombkorona 
kalandpark és 

kerékpáros 
kalandpark 
kivitelezési 
munkáinak 

megrendelése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

67.596.000.-Ft
2013. december 

31-ig

21c.
Thurzó utcai parkoló 

építése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

62.608.891.-Ft
2013. augusztus 

31-ig

21d.
A Thurzó utca 

átalakítása

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

37.792.872.-Ft
2013. augusztus 

31-ig

22.

A „Kiemelt 
turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” 
című pályázathoz 

kapcsolódó, Hatvan-
Boldog közötti 

kerékpárút
kivitelezési 
munkáinak 

megrendelése  I. 
ütem

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

232.020.921.-Ft
2013. augusztus 

31-ig

A közbeszerzési terv 17., valamint 19-20. pontjaiban feltüntetett beszerzések esetében az eljárás 
tervezett indításának a dátuma az alábbiak szerint módosul:

17.

Öveges program 
keretében külső 

projektmenedzsment 
szolgáltatás 

megrendelése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

11.023.622.-Ft 2013. július 15-ig

19.

Öveges program 
keretében 

laborfelújítás, 
kivitelezés 

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

31.344.280.-Ft 2013. július 15-ig

20.

Öveges program 
keretében 

laboreszközök, 
vegyszerek 
beszerzése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

20.195.056.-Ft 2013. július 15-ig



A közbeszerzési terv az alábbi új, 24-31. sorszámú beszerzésekkel egészül ki:

24.

Hatvan barokk 
belvárosa turisztikai 

attrakcióinak és 
szolgáltatásainak 
fejlesztése” című 

pályázathoz 
kapcsolódó, „Sörfőző 
berendezés, illetve a 

söröző-kávéház 
berendezéseinek 

beszerzése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

35.960.223.-Ft 2013. július 31-ig

25.

Hatvan Város 
Önkormányzat helyi 

jelentőségű 
vízvédelmi 

rendszereinek 
fejlesztése - Újhatvan 

belterületi 
csapadékvíz 

rendezése” című 
pályázathoz 
kapcsolódó, 

„Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

megrendelése

Igen 
/18. § (2) 

bekezdés/

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

2.400.000.- Ft.
2013. június 15-

ig

26.

Hatvan barokk 
belvárosa turisztikai 

attrakcióinak és 
szolgáltatásainak 
fejlesztése” című 

pályázathoz 
kapcsolódó, 

„Műszaki ellenőri 
szolgáltatás 

megrendelése

Igen 
/18. § (2) 

bekezdés/

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

3.168.131.-Ft.
2013. június 15-

ig

27.

Hatvan Város 
Önkormányzat helyi 

jelentőségű 
vízvédelmi 

rendszereinek 
fejlesztése - Újhatvan 

belterületi 
csapadékvíz 

rendezése” című 
pályázathoz 
kapcsolódó, 

„Projektmenedzsmen
t szolgáltatás 
megrendelése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

3.200.000.-Ft. 2013. július 15-ig



28.

Hatvan Város 
Önkormányzat helyi 

jelentőségű 
vízvédelmi 

rendszereinek 
fejlesztése - Újhatvan 

belterületi 
csapadékvíz 

rendezése” című 
pályázathoz 
kapcsolódó, 
„Kötelező 

nyilvánosság 
biztosítására irányuló 

szolgáltatás 
megrendelése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

800.000.-Ft. 2013. július 15-ig

29.

 Hatvan barokk 
belvárosa turisztikai 

attrakcióinak és 
szolgáltatásainak 
fejlesztése” című 

pályázathoz 
kapcsolódó, 

„Projektmenedzsmen
t szolgáltatás 
megrendelése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

7.755.905.-Ft. 2013. július 15-ig

30.

Hatvan barokk 
belvárosa turisztikai 

attrakcióinak és 
szolgáltatásainak 
fejlesztése” című 

pályázathoz 
kapcsolódó, 
„Kötelező 

nyilvánosság 
biztosítására irányuló 

szolgáltatás 
megrendelése

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

3.890.000.-Ft.
2013. június 30-

ig

31.

A „Kiemelt 
turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” 
című pályázathoz 
kapcsolódó, üzleti 

marketing 
szolgáltatás 

megrendelése 

Nemzeti 
(egyszerű) 
eljárásrend

20.000.000.-Ft 2013. július 15-ig

A képviselő-testület elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt 2013. évi közbeszerzési tervet.

Határidő: 2013. július 5. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



7./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról

dr. Borbás Zsuzsanna: Ezek a közbeszerzési eljárások az egyes projektelemek esetében a kiviteli 
tervek és a kivitelező kiválasztására irányulnak. Nem mindegyiket tudjuk még most indítani, mert a 
Rendezési  Tervvel összhangban kell  lenni és úgy kapunk engedélyt,  viszont már tanácsos erről 
dönteni, hogy bármikor, amikor meglesz a jogerős építési engedély, akkor azonnal indulhassanak az 
eljárások. Itt most öt közbeszerzési eljárás indításáról döntene a képviselő-testület.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   623  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Thurzó utcai parkoló építése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 62.608.891.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Thurzó utcai parkoló építése” elnevezésű, 
62.608.891.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 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, amelyeknek 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 ÉSZ-KER Kft. képviselője.

Határidő: 2013. augusztus 31. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   624  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Thurzó utca átalakítása”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 37.792.872.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Thurzó utca átalakítása” elnevezésű, 
37.792.872.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 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, amelyeknek 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 ÉSZ-KER Kft. képviselője.

Határidő: 2013. augusztus 31. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   625  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani 
szakaszának kiépítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 
eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 232.020.921.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút hatvani 
szakaszának kiépítése” elnevezésű, 232.020.921.-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 ÉSZ-KER Kft. képviselője.

Határidő: 2013. augusztus 31. (az ajánlattételi felhívás feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     626/2013.     (VI.     26.)     számú   –   3   „  igen  ”   szava  -  
zattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó 
lecsatlakozás kivitelezési munkáinak megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 223.013.734.-
Ft. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.



2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Gyalogoshíd és a város felé való kapcsolódó 
lecsatlakozás kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű, 223.013.734.-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 ÉSZ-KER Kft. képviselője.

Határidő: 2013. december 31. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     627/2013.     (VI.     26.)     számú   –   3   „  igen  ”   szava  -  
zattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Lombkorona kalandpark és kerékpáros 
kalandpark kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 67.596.000.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Lombkorona kalandpark és kerékpáros 
kalandpark kivitelezési munkáinak megrendelése” elnevezésű, 67.596.000.-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 ÉSZ-KER Kft. képviselője.

Határidő: 2013. december 31. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak 
fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó „A Kossuth tér déli része környezetrendezési 
kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről



dr. Borbás Zsuzsanna: A képviselő-testület döntött a turisztikai pályázatunk kapcsán a Kossuth tér 
D-i részének környezetrendezése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról. Itt három részre 
osztottuk a közbeszerzési  eljárást,  amelynek második része az egyedi  játszótér kialakítása volt. 
Zajlik  most  a közbeszerzési  eljárás,  tegnapelőtt  volt  a  bontás és a bontás során megállapításra 
került,  hogy  a  játszótérre  egyetlen  ajánlat  sem  érkezett,  ebből  következően  erre  a  részre 
vonatkozóan  eredménytelennek  kell  nyilvánítani  az  eljárást  minél  előbb,  hogy  indíthassuk  a 
következő közbeszerzést, mert kell nekünk az a játszótér. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   628  /2013.     (VI.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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 271/2013. (IV. 25.) számú határozata alapján indult, „A Kossuth tér déli 
része  környezetrendezési  kivitelezési  munkáinak  és  a  szükséges  kiviteli  tervek  elkészítésének 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást a 2. rész 
(Egyedi játszótér kialakítása) tekintetében eredménytelennek nyilvánítja a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontja alapján.

Határidő: 2013. június 28. (az eredménytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak 
fejlesztése”  című pályázathoz kapcsolódó „A Kossuth tér déli részén egyedi játszótér 
kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról

dr. Borbás Zsuzsanna: Ez az előző határozathoz kapcsolódik. Most a bizottság döntött arról, hogy 
eredménytelen lett az eljárás a második rész tekintetében, így a második részre külön a képviselő-
testület új közbeszerzési eljárás indításáról dönt.  

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   629  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  „Hatvan barokk belvárosa 
turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó „A Kossuth 
tér déli részén egyedi játszótér kialakítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kossuth tér déli részén egyedi játszótér 
kialakítása”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás  keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 18.372.000.-Ft
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból teljes egészében biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Kossuth tér déli részén egyedi játszótér 
kialakítása”  elnevezésű, 18.372.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli 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. július 15. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról

Bagi Miklós: Érdemes ezeket megtartani? - mert ezekre már tizenvalahány éve nagyon nagy összeg 
rá lett fordítva és annyira lepusztult, cigányok kerültek oda, hogy nem tudom, érdemes-e ezeket 
felújítani.
Schósz  Gabriella: Most  az  a  helyzet,  hogy  valószínű,  hogy  fognak  lakók  kerülni  ezekbe  az 
ingatlanokba.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   630  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t  bízza meg –  Hatvan Város  Önkormányzata  és  a  Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit  Közhasznú Zrt.  között  megkötött  Karbantartási  közszolgáltatási  szerződés alapján  – 
bruttó 1.781.565,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Csányi út 26. 3. sz. alatti lakás 
teljes körű fertőtlenítésével, lomtalanításával és felújításával. 
Pénzügyi forrás  az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   631  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.781.565,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Csányi út 26. 4. sz. alatti lakás 
felújításával. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll.

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



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   632  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.781.565,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Csányi út 26. 5. sz. alatti lakás 
felújításával. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   633  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg –  Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási közszolgáltatási szerződés alapján – 
bruttó 1.781.565,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Csányi út 26. 6. sz. alatti lakás 
felújításával. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 2013. évi felhalmozási kiadások 
között a „Lakóház felújítás (2013. évi áthúzódó tételekkel csökkentett) 2012. évi maradvány” 
költséghelyen rendelkezésre áll.

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

11./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 058/21 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen történő zöldhulladék 
ideiglenes elhelyezésének engedélyezéséről

Schósz Gabriella: A Zrt. kezdeményezte, hogy ideiglenes elhelyezéshez az önkormányzat járuljon 
hozzá, hogy a Csányi úti ingatlanon a zöldhulladékot továbbra is ideiglenes jelleggel elhelyezhesse. 
Ehhez szükséges a bizottság döntése, hogy a zöldhulladékot továbbra is elhelyezhesse ideiglenes 
jelleggel az önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   634  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése, valamint 10. § c) pontja alapján – 
átruházott hatáskörében eljárva –  tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) a hatvani 
058/21 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen ideiglenesen, de legfeljebb 2014. június 30-ig a 
közterület karbantartási közszolgáltatási tevékenysége során keletkező zöldhulladékot 
csomagolóanyag nélkül díjmentesen elhelyezzen azzal a feltétellel, hogy a határidő lejártát 
követően a területet az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítja. Ezen tulajdonosi hozzájárulás 



nem mentesíti a közszolgáltatót esetlegesen szükséges engedélyek beszerzése alól.

Határidő: 2013. július 10. (határozat megküldésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés  Köves Gáborné, Tarsoly Imre és Papp István önkormányzati képviselők 
képviselői kereteinek felhasználásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   635  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Hatvanas út 3-5 sz. alatti járda felújításával 
Koroknai István vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Apród u. 15.) bízza meg bruttó 548.373,- Ft 
összegben, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. július 15. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   636  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Hatvanas út 7 sz. alatti járda felújításával 
SUR-MI-ÉP. Kft.-t (székhely: 3016 Boldog, Béke u. 89) bízza meg bruttó 690.077,- Ft összegben, 
mint a legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. július 15. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   637  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 az Újélet út 7-15 sz. alatti járda felújításával a 
Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 495.529,- Ft 
összegben, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  6/2013.  (II.  15.)  önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.



Határidő: 2013. július 15. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   638  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Horváth Mihály út 4-6. sz alatti járda 
akadálymentesítésével Koroknai István vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Apród u. 15.) bízza 
meg bruttó 236.981,- Ft összegben, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. július 15. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   639  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Vár utcai járda felújításával Koroknai István 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Apród u. 15.) bízza meg bruttó 102.426,- Ft összegben, mint a 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. július 15. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   640  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Viola úti bejáró felújításával a Hordós Bau-Ép 
Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság u. 68.) bízza meg bruttó 87.630,- Ft összegben, mint a 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. július 15. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   641  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Béke úti járda felújításával a Mézsorás 



Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 266.700,- Ft összegben, 
mint a legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. július 15. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
              Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság   642  /2013. (VI.   26  .) számú –   3   „igen” szava  -  
zattal (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 Rákóczi úti járdaszakasz felújításával a 
Hordós Bau-Ép Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Szabadság u. 68.)  bízza meg bruttó 155.880,- Ft 
összegben, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a képviselői keret költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. július 15. (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 16.25 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
       Lestyán Balázs Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési    Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                    Bizottság tagja            Bizottság elnöke        


