
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. március 8-án 10.00 órakor a Hatvani  Polgármesteri 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: Marján János tag, Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense
- Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéző
- 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   165  /2013.     (III.   08  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. március 08-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt rendezvényeinek 
időpontjairól

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Papp István pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági elnök
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense

2. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és  attrakciófejlesztés”  tárgyú pályázat 
keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark 
építési engedélyes terveinek megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó 
közbenső döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető  

Határidő: 2013. március 08.
Felelős:Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi kiemelt rendezvényeinek időpontjairól

Simon  Tamás:  Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és 
Városfejlesztési  Bizottsága  átruházott  hatáskörben  eljárva  dönt  az  éves  rendezvénynaptárról, 
kiemelt eseményekről, illetve ezen események kapcsán a közterületek használatáról. Ez a 15/2007. 
(III.  30.)  önkormányzati  rendelet  4/A.  §  (2)  bekezdése  alapján  átruházott  hatáskör  és  a  4/C. 
mellékletben meghatározott díjat kötelesek fizetni azok, akik a kiemelt rendezvényidőszakokban 
árusítani,  illetve  szolgáltatást  biztosítani  szeretnének.  A  határozati  javaslat  tartalmazza, 
előirányozza  a  tavaszi  fesztivál,  a  nyári  fesztivál,  az  őszi  fesztivál,  illetve  az  adventi 
rendezvénysorozat  főbb,  kiemelt  rendezvényeit.  Egy-két  rendezvénynél  még  nincs  pontos 
időpont, ezért ezek a szervezés függvényében kerülnek majd meghatározásra. 
Kondek Zsolt: Van itt Retró Strand Fesztivál,  Roncsderby, de szokott lenni egy strandfoci nap, 
valamint egy karácsonyi kupa, amit nem látok itt felsorolva. Ez  miért maradt ki?
Simon Tamás: A strandfoci mindenképpen részét képezi a strandfesztiválnak, ezért nem lett külön 
kiemelve, a karácsonyi kupa pedig az adventi rendezvénysorozat része.
Kondek Zsolt: Itt nincs külön feltüntetve. Az időpont a két ünnep közötti, mindig fix, 27-től 30-ig. 
Módosító javaslatként nem tudom, hogy esetleg bele lehet-e tenni. Azért mondom, mert az ígért 18 
MFt-os támogatásból nem érkezett meg, csak max. 11,5 MFt. Tehát az egyesület kereteibe nem 
tartozik bele és az FC Hatvan átvette a dolgozókat, átvette a pályaüzemeltetést, ez 12,5 MFt-ba volt 
eddig Decsi Ferencnek. Most mi különféle feladatokat tolunk rá, amit nem biztos, hogy el fog bírni 
az egyesület és félő, hogy a rendezvényre, ha nincsen külön keret biztosítva, akkor azt megint nem 
tudjuk megtartani, illetve nagyon nehezen, tehát csökkentett üzemmódban, mint ahogy most is 
volt és nem 46 csapattal, hanem 35 csapattal lett megrendezve.
Lestyán Balázs: Igazad van, nincs ezzel semmi probléma, csak ez az előterjesztés nem erről szól, 
hanem a rendezvények időpontjáról. Az, hogy ezek a rendezvények milyen alrendezvényekkel, 
illetve milyen egyéb programokkal rendelkeznek, az nem csak az előterjesztésnek a döntése, mert 
akkor még felsorolhatnánk 15 oldalt. Itt van pld. a tavaszi fesztivál, egy egész programfüzet van 
róla. Igazából most csak a rendezvények időpontjára kell koncentrálni.
Kondek Zsolt: Én nem tudom kiolvasni belőle azt, hogy egyéb sportrendezvények vannak-e. A 
színpadi programokba bármi belefér, de ez nem egy színpadi program. Ha az benne lenne esetleg, 
hogy  sportesemények,  akkor  megértem,  de  nincs  benne.  A  város  legnagyobb  rendezvénye  a 
jégpálya után. Négy napos rendezvény tele csarnokkal és többen is lennének, ha beférnének, de 
sajnos nem férnek be többen.
Papp István: Most lesz képviselő-testületi ülés, majd önálló indítványként add be, akkor megint 
megtárgyaljuk és felvesszük a rangsorba.
Kondek Zsolt: Jó, akkor csak annyit kérnék, hogy ezt egyeztessétek le és vagy maradjon ki belőle 
vagy szerepeljen benne. Ha városi rendezvény,  akkor a város biztosítson rá valami keretet,  ha 
nem, akkor viszont szponzor után kell menni, de ezt két nappal előtte nem lehet. Kell fél év, hogy 
valakivel fel tudd venni a kapcsolatot, aki hajlandó rá áldozni.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  166/2013.  (III.  08.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4/A. § (2) bekezdése 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva az alábbi kiemelt rendezvények időpontjait elfogadja, 
amelyek ezzel kiemelt időszaknak minősülnek a közterület használat engedélyezése során. A 



közterületet használók a rendelet 4/C. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni.

2013. évben az alábbi időpontokban kerülnek megrendezésre a kiemelt városi rendezvények:
Tavaszi Fesztivál:
− március 31. Hatvani Csata
− április 20. Futófesztivál
− május 1. Városi Majális és Civil Sokadalom
− május 26. Gyermeknap

Nyári Fesztivál:
− június 4. Trianoni megemlékezés
− június hónapban Juniális
− június 29. Országos Triatlon Verseny
− augusztus hónapban Retro Strand Fesztivál, Roncsderby
− augusztus hónapban Szent István Napja, Államalapítás Ünnepe

Őszi Fesztivál:
− szeptember 20-22. Határtalan Zenei Fesztivál

Ünnepélyes képviselő-testületi ülés –  Díszpolgári cím, és a 
Polgármesteri Díszoklevél átadása

− szeptember hónapban Heves megyei Diákduatlon Döntő
− október 11-13. Sörfesztivál

Adventi Rendezvénysorozat:
− november hónaptól Jégpálya
− december 6. - január Mikulás, karácsonyi vásár, színpadi programok

A rendezvények pontos időpontjai a szervezés függvényében kerülnek meghatározásra.

Határidő: azonnal
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda és a
               Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és  attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében 
megvalósuló  gyalogoshíd, lombkorona  kalandpark  és  kerékpáros  kalandpark  építési 
engedélyes terveinek megrendelése”  tárgyú közbeszerzési  eljárásban meghozandó közbenső 
döntésről

Selmeczi Attila: Hatvan Város  Önkormányzata  gyalogoshíd  és  kalandpark építését  tervezi  az 
adott  projekten  belül.  A  kivitelezést  meg  kell,  hogy  előzze  az  építési  engedélyeknek  a 
megrendelése. Mivel ennek az értékét egy korábbi beszerzésnek az értékével egybe kell számítani, 
ezért közbeszerzést kellett indítani meghívásos jelleggel. Négy céget hívott meg az önkormányzat. 
Mind  a  négy  cég  pályázott,  voltak  akik  közös  pályázatot  nyújtottak  be.  Az  ajánlatbontás 
megtörtént,  ezt  követte  egy  hiánypótlási  forduló,  majd  a  hiánypótlási  fordulót  követően  kell 
tartani egy tárgyalást,  amelynek a célja,  hogy a felek a kérdéseiket  egyeztessék, illetve még az 
ajánlati  összegeken  a  pályázók  lehetőség  szerint  csökkentsenek,  mert  elég  jelentős  ajánlati 
összegek jöttek be  első  körben.  A hiánypótlást  követően a  közbeszerzési  lebonyolító  átnézte  a 
pályázatokat és azt állapította meg, hogy mind a négy pályázó alkalmas a szerződés teljesítésére, 
kizáró okok alá nem tartozik, ezért javasolt mind a négy pályázóval megkezdeni a tárgyalásokat, 
amelyeket jövő hét elején tervezünk megtartani itt a hivatal épületén belül. A határozati javaslat 
tehát  lényegében  az,  hogy  a  bizottság  állapítsa  meg,  hogy  mind  a  négy  pályázó  megfelel  az 



alkalmassági feltételeknek, kizáró okok hatálya alá nem tartozik, ezért mind a négy pályázóval 
célszerű megkezdeni a tárgyalásokat a jövő hét folyamán.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  167/2013.  (III.  08.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város  Önkormányzata  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   39/2013.  (I.  31.)  számú  határozata  alapján  indult,  a  „Kiemelt  turisztikai  termék-  és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázat keretében megvalósuló gyalogoshíd, lombkorona kalandpark 
és kerékpáros kalandpark építési engedélyes terveinek megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a SpeciálTerv Építőmérnök Kft. (1031 Budapest, Nimród u. 7.), a 
Schaffitzel+Miebach Faszination Brücken GmbH – STATIC-PLAN Kft. közös ajánlattevők (D-
53797 Lohmar, Haus Sülz 7., 1044 Budapest, Szabolcska Mihály u. 51. II/8.), az  A.D.U. Építész 
Iroda  Kft.  -  Pont-TERV  Mérnöki  Tanácsadó  Zrt.  -  Pagony  Táj-Kertépítész  Kft.  közös 
ajánlattevők (1194 Budapest,  Tülök u.  41  -  1119 Budapest,  Thán K.  u.  3-5.  -  1111 Budapest, 
Budafoki út 53.) és az  UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.) 
ajánlattevők  tekintetében  az  ajánlattevőkkel  szemben  kizáró  ok  nem  áll  fenn,  alkalmasak  a 
szerződés teljesítésére, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése 
alapján valamennyi ajánlattevővel megkezdhetők a tárgyalások.

Határidő: 2013. március 12. (a tárgyalások lefolytatására)
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 10.25 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________     __________________________________  
        Lestyán Balázs Papp István

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


