JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2013. október 11-én 11.00 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
- Marján János tag
Igazoltan távol maradt: Mikó János tag
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Veres András ügyvéd
- Gulyás Katalin főkertész
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Bálint Zsófia
- Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
- Szabó Ottó
- Podonyi János
- 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 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.
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi
határozatot hozta:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 900/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen”
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága 2013. október 11-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének
módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, valamint új vezérigazgató
megválasztásáról

3. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás által benyújtott, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése”
KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról
4. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése
Társulás által benyújtott, „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódszámú pályázat keretén belül
benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról
Előterjesztő 1-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-4. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011-2014. közötti
sportfejlesztési koncepciójának módosításáról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző, jegyzői irodavezető

évekre

vonatkozó

6. Előterjesztés Hatvan Város Településrendezési Tervének Zagyva menti kerékpáros turisztikai
fejlesztéséhez kapcsolódó módosításáról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Philipp Frigyes főépítész
7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Budapest Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara
között létrejövő felsőoktatási képzésre vonatkozó szándéknyilatkozatról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész
8. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó
9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület között létrejött
együttműködési megállapodás módosításáról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense
10. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő büfék és konyha bérlése tárgyában kiírandó
pályázatról
11. Előterjesztés egyes a MÁV Zrt. tulajdonában álló épületek bérbevételéről
Előterjesztő 10-11. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 10-11. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási
irodavezető

12. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel
13. Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
14. Előterjesztés a Viola utca felújítása során felmerült kiegészítő munkák megrendeléséről
Előterjesztő 12-14. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 12-14. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési
irodavezető

15. Előterjesztés az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat keretén belül pályázat
benyújtásáról
16. Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó bútorok
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
17. Előterjesztés
a
„Bölcsődefejlesztés
Hatvanban
című
pályázathoz
kapcsolódó
konyhatechnológiai- és takarítóeszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésről
18. Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó játékok és egyéb
eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
19. Előterjesztés a „Thurzó utcai parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó
döntésről
20. Előterjesztés a „Laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban meghozandó döntésről
21. Előterjesztés a „Temető út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
22. Előterjesztés a „Kisfaludy út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
Előterjesztő 15-22. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 15-22. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és
pályázati osztályvezető

23. Előterjesztés a Hatvan, MÁV Sporttelep területén található faház bérbeadására
Előterjesztő: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
24. Előterjesztés az Óhatvani Városi Köztemető ravatalozójával kapcsolatban
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
25. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés”
című pályázathoz kapcsolódó döntésről
26. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal kapcsolatos döntésről
Előterjesztő 25-26. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és
városfejlesztési irodavezető
Előadó 25-26. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és
pályázati osztályvezető
Határidő: 2013. október 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról
dr. Veres András: Annyi szóbeli kiegészítést tennék, hogy az önkormányzat tulajdonában áll több cég,
a Zrt., több Kft., illetve egyéb cégekben többségi tulajdonnal rendelkezik, valamint civil szervezetek az
önkormányzat kezelése alatt állnak, itt egyesületekre, alapítványokra gondolok. Ezidáig nem volt
megoldva az egységes gazdasági könyvelése, pénzügyi szolgáltatás, tulajdonos felé történő

adatszolgáltatás, mert minden cégnél külön történt ezen tevékenységnek a végzése. Az önkormányzat
azt szeretné, ha ezen cég összefogná, koordinálná a jövőben valamennyi pénzügyi, számviteli,
gazdasági adatszolgáltatási tevékenységet, ennek érdekében létrehoz egy új Kft.-t. A Kft. 3.000.000,- Ft
jegyzett tőkével alakul, ügyvezetője Nagy Ferenc. A Felügyelő Bizottság elnöke Marján úr a javaslat
szerint, Nagy Sándor György és Podonyi János pedig a tagok. Könyvvizsgálatra azt a Garancia Bt.-t
kértük fel, aki már több önkormányzati cégnél is szerepel, illetőleg megfelelően végzi a munkáját. A cél
tehát az, hogy a létrehozásra kerülő Kft. komplexen, egységes szemléletben és naprakészen intézze az
önkormányzati cégeknek, egyéb jogi személyeknek a gazdasági szolgáltató tevékenységet. Fontos, hogy
részben a meglévő személyi állományból fog összeállni az ott lévő szakmai létszám, tehát a Zrt.-ből,
illetőleg az egyéb cégekben lévő könyvelők, Nagy Ferenc és Maruzsné Bea főkönyvelő asszony
gondolata szerint kialakítják azt a belső rendszert, ami alapján a cég működni fog. Megbízási szerződést
fog kötni valamennyi cég ezzel a gazdasági társasággal és eszerint fogja a tevékenységet végezni. Az
előterjesztés mellékleteiben az alapító okiratot, illetve Nagy Ferenc munkaszerződését lehet olvasni.
Annyi korrekciót szeretnék tenni, hogy adminisztratív elírás miatt Nagy Ferenc ügyvezető munkabére
500.000,- Ft-ként került megjelölésre havonta bruttó összegben a munkaszerződésben és az
előterjesztésben, ez 550.000,- Ft, a jelenlegi fizetésével azonos mértékű. Ő még jelenleg ellátja a
Széchenyi Zsigmond Beruházó Kft.-nek az ügyvezetését is, de ahogy a kastély beruházás befejezésre
kerül, ezen tisztsége nyilvánvalóan meg fog szűnni és akkor teljes munkaviszonya keretében ebben a
Kft.-ben tudja végezni a tevékenységet.
Marján János: Ügyvéd úr elmondta, hogy köteles lesz minden ilyen önkormányzati cég, meg hasonló
szerződést kötni, de a díjazásról nem esett szó.
dr. Veres András: Erről annyit tudunk az előzetes egyeztetések alapján, hogy a Zrt. központja központi
költség, illetőleg adminisztratív tevékenységek ellátására egy támogatási szerződés alapján kap pénzt az
önkormányzattól. Részletesen ki lesz majd munkálva, Maruzsné Bea most készíti azt a kimutatást, ami
szerint ennek a cégnek a költségigényét meg fogja határozni és ezen összeg át fog kerülni ezen
tevékenységre. Ezzel a Zrt.-nek a központi adminisztratív létszáma, illetőleg azon cégeknél, ahol most is
van könyvelő, picit át lesz szervezve a tevékenység, mert az adott helyen adatrögzítés, számlagyűjtés,
ezen cég által meghatározott szempontok szerinti előkészítő feldolgozás történik és mint egy könyvelő
iroda, ahogy a normál vállalkozóknál működik, a leadott szempontok alapján összesíti és abból végzi a
főkönyveket, az egyéb könyvelési feladatokat.
Marján János: Tehát ez költség azoknak a cégeknek, csak most az önkormányzat fizeti majd ki a Zrt.-n
keresztül?
dr. Veres András: Nem a Zrt.-n keresztül, hanem egyenesen, álláspontunk szerint.
Marján János: Akkor célszerű lenne a cégeknek leosztani ezt a pénzt.
dr. Veres András: Nincs még eldöntve.
Decsi Ferenc: Ez attól függ, hogy mik a támogatások szempontjai.
dr. Veres András: Hogy hogyan lenne kedvezőbb. Maruzsné Bea most számolgat, jövő héten lesz majd
ebben egy témakör, én fogok szólni.
Marján János: Nem olyan egyszerű ez, mint ahogy le van itt írva, ez egy nagyon vázlatos történet. A
lényeg mindig a háttérben van. Arra sem kaptunk igazából választ, hogy milyen megtakarítást remélünk
ettől. Tudunk-e ezzel kapcsolatban valamit? Ez már nemcsak ehhez a céghez kapcsolódik, hanem az
összes többihez, de ezzel a lépéssel én a részemről egyetértek, mert legalább valaki összefogja, én azt
gondoltam, hogy Marikáék fogják ezt majd összefogni, de hát nem igazán.
dr. Veres András: Nincs rá kapacitás.
Marján János: Jó lenne, hogyha ők is ebben kicsit tevékenyebben részt vennének.
Decsi Ferenc: Arra lehet, hogy nem lesz esély. Induláskor az a haszon megkerül belőle, hogy egységes
lesz minden cégnek a formája, a beszámoló és a könyvelési formája, gyorsabban jönnek az adatok,
illetve átláthatóbb. Szerintem ami még lényeges, hogy konszolidálhatóbb a dolog, tehát ezt mindig be
kell konszolidálni az önkormányzathoz, szerintem ebben biztos egyszerűsödni fog a helyzet.
Marján János: Azért kérdezem, mert az önkormányzatnak van egy ilyen cége, aki költségvetést, meg
hasonló dolgokat csinál jelenleg is, tehát a számla, számítógépes segédlet, könyvelési program,
hasonlók, ezek nem alkalmasak arra, hogy ezt egységesíteni lehessen? Úgy emlékszem, hogy
önkormányzati cégek is szerepeltek ebben a történetben.
Bánkutiné Katona Mária: Nem, az egész rendszerünk nem alkalmas erre, pl. a pénzügyi rendszer.
Marján János: Eddig hogy könyvelték azokat a cégeket, akiket itt kellett könyvelni?
Bánkutiné Katona Mária: Cégeket mi nem könyveltünk, társulást könyveltünk. A társulás

költségvetési szervnek minősül, annak a könyvelése teljesen megegyezik a miénkkel. A cégeknek a
könyvelése teljesen más. Tehát ezeknek a cégeknek, Kft.-éknek az önkormányzatnál nem volt
könyvelése.
Marján János: De amiről Decsi Ferenc beszélt, konszolidált dolgokról, akkor az hogy csapódott le az
önkormányzatnál?
Bánkutiné Katona Mária: Működésre kapta a Zrt. például.
Decsi Ferenc: Negyedévente ÁSZ jelentést kell adni, ugye?
Bánkutiné Katona Mária: Félévre van beszámoló.
Decsi Ferenc: A cégeknek a pillanatnyi állapotát kell bekonszolidálni gyakorlatilag a jelentésbe.
Bánkutiné Katona Mária: A mi beszámolónkba egy minimális táblázat, amit bele kell építeni, azt
megkértük a Zrt.-től és a Zrt. meg a képviselő-testület elé számolt el mindig.
Marján János: De a Zrt. eddig nem könyvelt másnak, csak önmagának.
Bánkutiné Katona Mária: Aki a Kft., tehát ott csapódott le minden a Zrt.-ben.
Decsi Ferenc: De csak egy Kft.
Bánkutiné Katona Mária: A hulladékos.
Decsi Ferenc: A hulladékos az ilyen szimbiózis, annak is egy része oda fog kerülni ehhez. Azért csak
egy része, mert ott óriási mennyiségű számla kibocsátás van, azt nem bírná el ez a könyvelő rész, ezért
az ott marad. Az egy mechanikus munka, de az előzetes egyeztetés szerint bekerülne az analitika ebbe a
Kft.-be, csak mondjuk ott is vannak problémák, mert ott egy másik szoftver van használva.
Marján János: Egységesíteni kellene ezt az egészet.
Decsi Ferenc: Biztos, hogy nem lesz, a hulladékost nem lehet a többihez bedarálni, mert amit a
hulladékos cég használ könyvelési rendszert, az kifejezetten a nagy mennyiségű kimenő számlára van
kitalálva. 18-19.000 számlát nyomunk ki félévente és ahogy kinyomjuk a számlát, azok rögtön be is
kerülnek a főkönyvbe, tehát nem kell külön gyűjteni, könyvelni.
Podonyi János: Amennyiben a jövő héten tartanánk egy technikai egyeztetést, egy olyan megbeszélést,
ahol a technikai részleteket leegyeztetjük, akkor egy vagy két nappal előtte, hogyha kapok értesítést,
akkor igyekszem a napirendem úgy alakítani.
Decsi Ferenc: Ezt Nagy Ferenccel és Maruzsné Beával kellene egyeztetni
Marján János: Én mindenféleképpen támogatom, előtte kellett volna ezt az egyeztetést lefolytatni, de
úgy hallottam, hogy sürgős a dolog, ezért is vágtunk bele, de ez olyan volumenű téma, amit
véleményem szerint alaposan át kell rágni és meg kell beszélnünk, főleg annak, aki a könyvelésben
járatos.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 901/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata
tulajdonában álló gazdasági társaságok könyvviteli, számviteli, pénzügyi és adminisztratív
működési költségeinek az egyszerűsítése és költséghatékony működtetése céljából a jelen határozat
1. mellékletét képező alapító okiratban foglaltak szerint létrehozza a Hatvani Gazdasági Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság). A képviselő-testület az alapító okiratot
feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.
A képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjének 2013. október hó 14. napjától kezdődő hatállyal
határozatlan időtartamra Nagy Ferenc (sz.: Hatvan, 1967.07.16., anyja neve: Szabó Margit) 3012
Nagykökényes, Rákóczi u. 2/B szám alatti lakos választja meg, a Társaság könyvvizsgálójának a
2013. október hó 14. napjától 2018. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a
GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti Társaságot (cg. száma: 16-06-001721; adószáma: 26011543-216; székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné képviselő;
MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló
[anyja neve: Jáger Mária; lakik: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.; kamarai tagsági száma:
005734]), a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak pedig 2013. október hó 14. napjától 2018.
október 14. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg:

1./ Marján János (sz.: Újfehértó, 1964. március 23. anyja neve: Majercsik Mária) 3000 Hatvan,
István király utca 2. szám alatti lakos;
2./ Nagy Sándor György (sz.: Salgótarján, 1971.11.04. anyja neve: Dr. Kacimbari Sztamatia) 3000
Hatvan, Kosztolányi utca 27. szám alatti lakos;
3./ Podonyi János (sz.: Hatvan, 1971.10.30. anyja neve: Kovács Julianna) 3000 Hatvan, Görgey utca
28. szám alatti lakos;
A képviselő-testület az ügyvezető munkabérét havi bruttó : 500.000,- Ft/hó összegben, a
könyvvizsgáló havi díjazását 50.000,- Ft + ÁFA/hó összegben állapítja meg, a felügyelőbizottság
tagjai pedig díjazásban nem részesülnek.
Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, melyre a képviselő-testület jelen
határozat 2. melléklete szerinti szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak, és
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a Társaság képviseletében az ügyvezetővel a
munkaszerződést aláírja.
2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani Gazdasági
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:
24. cégneve:
Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság
25. székhelye:
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.
26. jegyzett tőke:
3.000.000,- Ft készpénz
27. ügyvezető:
Nagy Ferenc (sz.: Hatvan, 1967.07.16., anyja neve: Szabó
Margit)
3012 Nagykökényes, Rákóczi u. 2/B szám alatti lakos
Főtevékenység:
Egyéb tevékenységek:

69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
70.10 Üzletvezetés
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

3) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat keretében felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét arra, hogy a korlátolt felelősségű társaság alapításával és cégbejegyzésével
kapcsolatos valamennyi okiratot Hatvan Város Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja, és
ezen eljárásokban teljes jogkörrel képviselje.
4) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjét 3.000.000,- Ft összegben, valamint a cégbejegyzési eljárás
illetékét 50.000,- Ft összegben az önkormányzat többlet bevétele (Albert Schweitzer Kórház által
visszautalt pénzeszköz) terhére biztosítja.
Határidő: 2013. november 13. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének
módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról, valamint új vezérigazgató
megválasztásáról

dr. Veres András: Decsi Ferenc 2011. május 1. óta vezérigazgatója a Zrt.-nek, ebben az évben pedig a
hulladékos Kft.-nek is megkapta az ügyvezetői feladatát. Itt részben a munkateher, részben a cégek
eltérő gazdasági tevékenysége, valamint a Zrt.-nél elkezdődésre kerülő strukturális átszervezés miatt
átgondolta az ő szerepét és korábban szóban, majd október 10-én írásban ezen tisztségéről lemondott.
Kérte a tulajdonos általi elfogadását a lemondásnak. Képviselő-testületi határozottal lehet a vezető
tisztségviselő lemondását elfogadni. Ezen előterjesztés tartalmazza első részében a vezérigazgató
lemondásának és a testület elé terjesztésének a kérdéskörét, ugyanakkor azonnal meg kell választanunk
új vezető tisztségviselőt, mert a cég anélkül nem működhet. Szabó Ottó úrra esett a tulajdonosnak a
javaslata a jövőbeli vezérigazgatói tisztségnek az ellátására. Tekintettel arra, hogy ez egy rendkívül
nehéz és bonyolult átadás-átvételi folyamatot indít el, nem a képviselő-testület napjától, tehát nem
október 14-től, hanem október 30-ig még Decsi Ferenc, november 1-től pedig az új vezérigazgató fogja
ezen feladatot ellátni. Itt lesz idő picit a felkészülésre, kommunikációra, információcserére annak
érdekében, hogy ez a nem kicsi feladat zökkenőmentesen tudjon majd a jövőben működni. Ezen
túlmenően lesz még a Zrt.-ben belső átszervezés, struktúra változás, bizonyos feladatok visszakerülnek
az önkormányzathoz. Ez most csak előzetesen szerepel az előterjesztésben, tekintettel arra, hogy érint
közszolgáltatási szerződéseket, hét közszolgáltatási szerződést, illetőleg az önkormányzat tevékenységi
körét. Ezen határozatok majd az októberi rendes testületi ülésre fognak javaslat formájában
előkészítésre kerülni. Jelen előterjesztésben a cégjogi kérdéseket látják a bizottsági tagok, az elsőben a
vezérigazgató lemondásának az elfogadását október 31-vel, a másodikban Szabó Ottó úr megválasztását
november 1-től terjedő határozatlan időtartamra. Ezt követően a Zrt. alapító okiratának a módosítását,
amely a vezető tisztségviselő pontjában módosítja az okiratot, illetőleg polgármester úrnak a
felhatalmazását arra, hogy az alapító okiratot módosító okiratot aláírja és a cégbírósághoz szükséges
egyéb okiratokat aláírása után tudja az iroda továbbítani. Az ötödik határozati javaslatban pedig egy
felkérést a vezérigazgatónak, hogy készítse majd el a Zrt. az átalakításra kerülő Zrt. új szabályzatait,
belső SzMSz-ét. Mivel november 1-től fogja a tisztséget hivatalosan betölteni, az ötödik határozati
javaslatban meghatározottak a novemberi rendes testületi ülésre fognak elkészülni. Tekintettel arra,
hogy ez a leghosszabb folyamat, neki meg kell ismerni a céget, elképzeléseit átlátni, egyeztetni a
tulajdonossal és azt követően a novemberi testületi ülésen fogja majd a képviselő-testület elfogadni.
Tehát az okirat, mint előterjesztés ezeket tartalmazza, mögötte pedig azokat az egyéb okiratokat,
munkaviszony megszüntető szerződés, új munkaszerződés, illetőleg alapító okiratot módosító okirat
szerepel, ami folyománya az előterjesztésnek.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 902/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról,
valamint új vezérigazgató megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § (2) bekezdése alapján Decsi Ferenc
vezérigazgató (anyja neve: Farkas Mária Rózsa, lakik: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 4/A) e tisztségre
vonatkozó lemondását 2013. október 31. napjával tudomásul veszi, és akként határoz, hogy a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul Decsi
Ferenc határozatlan időtartamra fennálló munkaviszonyának 2013. október 31. napjával közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.
Határidő: 2013. november 13. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 903/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról,

valamint új vezérigazgató megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a továbbiakban: gazdasági társaság)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231.
§ (1) bekezdésének d) pontja alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének,
vezérigazgatójának 2013. november 1. napjától kezdődő hatállyal megválasztja Szabó Ottó (anyja neve:
Rádóczi Mária, született: Eger, 1964.06.10.) 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/19. szám alatti lakost. A
vezérigazgató munkaviszony keretében látja el tevékenységét, 2013. november 1. napjától kezdődő
hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 550.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat
mellékletét képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan
város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.
Határidő: 2013. november 1. (okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 904/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról,
valamint új vezérigazgató megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve,
a gazdasági társaság alapítója akként dönt, hogy a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. az alapító okirat 13.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.3. A társaság vezérigazgatója:
név: Szabó Ottó
anyja neve: Rádóczi Mária
született: Eger, 1964.06.10
lakcím: 3000 Hatvan, Tabán út 13-21. 2/19.
A vezérigazgató megbízatása 2013. november 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra
szól.”
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét
képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.
Határidő: 2013. november 13. (okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 905/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási
Nonprofit Közhasznú Zrt. szervezetének módosításáról, a vezérigazgató lemondásának elfogadásáról,
valamint új vezérigazgató megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit
Közhasznú Zrt. alapítója és egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve ezennel felhatalmazza a
társaság vezérigazgatóját, hogy a képviselő-testület novemberi munkaterv szerinti ülésére készítse el a

Zrt. strukturális átszervezésével kapcsolatos okiratokat, az azokat alátámasztó működési szabályzatokat
és azokat terjessze jóváhagyás érdekében az alapító elé.
Határidő: 2013. november 28. (az okiratok képviselő testület elé terjesztésére)
Felelős: a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója

3./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
által benyújtott, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP-1.1.1/B10-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárásokról
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 906/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás által benyújtott, „Települési
szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy a Hatvan és
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 4/2013. (III. 29.) sz. és 1/2012.
(XII. 18.) sz. határozatokban meghozott döntése alapján az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és
Adósságkezelő Kft.-vel (cg. száma: 01-09-730411, székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. 4.
em. 3.), a KEOP-1.1.1./B-10-11. kódszámú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
továbbfejlesztés című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások lefolytatására és
projektmenedzsment feladatainak ellátására kötött szerződéseket közös megegyezéssel megszünteti.
A társulás az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel, az eddig elvégzett
feladatok tekintetében, teljesítés igazolás alapján a közbeszerzési eljárásában 2013. október 15. napjáig
végzett tevékenység vonatkozásában elszámol.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a társulási tanácsot, hogy állapítsa meg, hogy
a projektmenedzsment feladatok tekintetében a megbízott részéről teljesítés nem történt, így e
vonatkozásban pénzügyi elszámolásra nem került sor.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a
társulási tanács ülésén jelen határozatnak megfelelőn gyakorolja szavazati jogát és hatalmazza fel a
társulás elnökét az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft.-vel – fent hivatkozott
társulási határozatok alapján – kötött szerződések megszüntető okiratának aláírására.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 907/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás által benyújtott, „Települési
szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a
társulási tanács ülésen akként szavazzon, hogy a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” KEOP-1.1.1/B-10-11 kódszámú pályázat” pályázati konstrukció megvalósítása érdekében
szükséges közbeszerzési eljárások tekintetében a közbeszerzési tanácsadóként közreműködők
kiválasztása esetén a legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön kiválasztásra.

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

4./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás
által benyújtott, „Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 kódszámú pályázat keretén belül
benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 908/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás által benyújtott, „Hatvan és környéke
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-20130011 kódszámú pályázat keretén belül benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy a KEOP1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja.
A képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció részeként kiadott Megvalósíthatósági
Tanulmány sablon 9. Mellékletek 24. pont előírásainak eleget téve ezúton igazolja, hogy az
Önkormányzat által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót
teljes terjedelmében ismeri és elfogadja.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 909/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás által benyújtott, „Hatvan és környéke
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című KEOP-1.1.1/C/13-20130011 kódszámú pályázat keretén belül benyújtott Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül nem vesz
részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez (hulladékgazdálkodás), illetve
projektelemhez kapcsolódóan a KEOP 1.1.1/B/10-11-2013-0004 projekten kívül, a KEOP-1.1.1/C és a
KEOP-1.1.1/B projekt vonatkozásában kettős támogatás nem merül fel.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere

5./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2011-2014. közötti évekre vonatkozó sportfejlesztési
koncepciójának módosításáról
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 910/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata
2011-2014. közötti évekre vonatkozó sportfejlesztési koncepciójának módosításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Úszó Klub Sportegyesületet (székhely:
3000 Hatvan, Móricz Zsigmond utca 13/b) kiemelt sportegyesületnek nyilvánítja és a Magyar Úszó
Szövetség ranglistáján szereplő tagjai számára a Markovits Kálmán Városi Uszodában (székhely: 3000
Hatvan, Hajós Alfréd utca 2.) kedvezményes uszodahasználatot biztosít. A képviselő-testület 701/2010.
(XII. 16.) sz. határozattal elfogadott „Hatvan Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 20112014.” című dokumentumát 2013. október 14. napi hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz.
mellékletét képező tartalommal módosítja és a módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyja. A
támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1/a
mellékletében az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. október 14. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

6./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Településrendezési Tervének Zagyva menti kerékpáros turisztikai
fejlesztéséhez kapcsolódó módosításáról
Bálint Zsófia: A város által tervezett Zagyva menti kerékpáros turisztikai fejlesztés megvalósíthatósága
érdekében szükségessé vált a településrendezési terveknek a módosítása. Ez érinti a szúnyogszigetet, a
kerékpáros útvonalakat és a Thurzó utcát, ezt vezetjük át most a településrendezési terveken.
Marján János: Ez most gyakorlatilag csak ennyi? Majd ahhoz a pályázathoz kapcsolódik, amit
megnyerünk vagy már megnyertünk?
Schósz Gabriella: Megnyertük. Az építési engedélyeket a hídra vonatkozóan és a kerékpárút parti
csatlakozásaihoz akkor tudjuk megkapni, hogyha ez a rendezési terv hatályossá válik. Az eljárások
folyamatban vannak, illetve a szúnyogszigeten a kerékpáros kalandpark, ami nem engedélyköteles
építési munkák körébe tartozik, akkor kezdető el, amikor ez a rendezési terv hatályos lesz.
Kondek Zsolt: Látom itt a térképen, hogy a csőhídnál is megépül az a kerékpáros út?
Schósz Gabriella: Az most nem módosul ezzel. Ez volt most téma, de szeretné a város a település
közlekedési koncepcióját elkészíttetni az óhatvani és újhatvani városrész közötti további kapcsolatok
miatt, mint pl. ezek a gyalogos-kerékpáros összekötések. Most ez nem valósul meg.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 911/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város
Településrendezési Tervének Zagyva menti kerékpáros turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot, valamint az előterjesztés
mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Településszerkezeti Tervének
elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatát az alábbi mellékletek szerint módosítja:
1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:10000);
2. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása;
3. melléklet: Változások bemutatása (M=1:10000), leírása;
4. melléklet: A tervezési terület biológiai aktivitásérték-számítása.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

7./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Budapest Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara
között létrejövő felsőoktatási képzésre vonatkozó szándéknyilatkozatról
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 912/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata
és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara között létrejövő felsőoktatási képzésre
vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Képviselő-testülete kifejezi szándékát a felsőoktatási képzés Hatvan városába
történő integrálására. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Budapesti
Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karával való szándéknyilatkozat aláírására, a TÁMOP 4.1.1./F
számú pályázatban való közreműködésre, valamint arra, hogy a pályázat sikere esetén, a
Képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett további tárgyalásokat folytasson az egyetem
képviselőivel.
A polgármester a pályázat sikertelensége esetén is felhatalmazást kap a felsőoktatási képzésre
vonatkozó további tárgyalások lebonyolítására.
Határidő: 2013. október 31. (szándéknyilatkozat aláírása)
Felelős: Hatvan város polgármestere

8./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról
dr. Szikszai Márta: A Zrt.-től vesz át az önkormányzat feladatokat. Az intézményi karbantartás, a
játszóterek karbantartása úgy néz ki, hogy az intézményekben van önkormányzati foglalkoztatottként
most 5 fő, a Zrt.-ben pedig megint van erre egy munkacsoport. Hogyha itt a szakmunkásokat egy
csoportba tudnánk egyesíteni, akkor valószínű, hogy nagyobb hatékonyságú karbantartási
feladatszervezést, munkavégzést tudnánk ezzel elérni, ezért javasoljuk a hivatal létszámkeretét 6 fő
közalkalmazotti álláshellyel bővíteni, mert akkor átjönnének a Zrt.-től a karbantartók és a már meglévő
5 emberrel egy 11 fős – reményeim szerint – ütőképes csapatot képeznének. Nemcsak az intézményi
karbantartást, hanem a játszóterek karbantartását, illetve az utcabútoroknak a karbantartását is ellátnák,
ide nem beleértendők a felújítási munkák, mert arra másféle elképzelés van kidolgozás alatt. A
közétkeztetés közbeszerzéséről a képviselő-testület döntött a szeptemberi ülésén. A közétkeztetésnek
pályázat útján való új szolgáltató kiválasztása után is megmarad az a feladat, hogy a díjakat be kell
szedni. A két díjbeszedőt szintén átvenné az önkormányzat ide a Polgármesteri Hivatal berkeibe és itt
közvetlenül az önkormányzatnak a nevében és az önkormányzat javára járnának el ezek a díjbeszedők.
Eddig is így történt, csak volt benne egy Zrt.-n történő átutaztatás. Tudom, hogy befizették az intézmény
számlájára.
Decsi Ferenc: Közvetlenül az intézmény nevében lett beszedve. Egy megállapodás alapján a Zrt.
végezte ezt.
dr. Szikszai Márta: Igen, de a lényeg az, hogy most közvetlen alkalmazottakkal lenne az
önkormányzatnak beszedve a térítési díj, illetve kettősség mutatkozik a parkolóórák üzemeltetése
kapcsán. A parkolóórákat a Zrt. üzemelteti, azonban a pótdíjazást és a parkolásnak az ellenőrzését az
önkormányzati rendészeti osztály, régi nevén a közterület-felügyeleti osztály látja el. A parkolóórák
üzemeltetésével egy főt szintén indokolt átvenni, aki a parkolásokhoz, illetve majd a helyszíni
bírságoláshoz, ami nem csak a parkoláshoz kapcsolódik, hanem egyéb rendészeti szerv által ellátandó
helyszíni bírságolásokról is szó van, az adminisztrációját látná el, tehát itt egy adminisztrátori munkakör
indokolt, hogy átvételre kerüljön a Zrt.-től. Tehát ez a létszámbővítésnek az indoka.
Marján János: Ezen megtakarítást hol látunk?
dr. Szikszai Márta: Megtakarítást forintálisan nem biztos, hogy ki tudunk mutatni, inkább itt a munka

szervezésének a hatékonysága, illetve inkább az a metodika, hogy az azonos feladatok azonos helyeken
legyenek és megszűnjön a kettősség.
Bánkutiné Katona Mária: Ebből a karbantartásból ÁFA-t nekik nem kell fizetni, mert a Zrt. részünkre
számlázta az ÁFA-val, esetleg az a megtakarítás jelenleg.
dr. Szikszai Márta: Lesz egy anyaggazdálkodás és az alapján saját dolgozókkal el tudjuk látni.
Marján János: Ezen kívül kit veszünk még át?
dr. Szikszai Márta: Ennyi.
Marján János: Akkor mi marad a Zrt.-nél?
dr. Szikszai Márta: 9 fő, marad nála a strand, uszoda, a piacüzemeltetés, marad egy rendkívül jelentős
üzletág, a közterületi üzletág, úgymint a virágosítás, a közterületeknek a karbantartása, tisztástartása,
illetve a zöldfelület gondozás és a temető üzemeltetés.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 913/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2013. november 1. napjától 110 fő
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 59 fő közalkalmazotti
álláshellyel, 2 fő önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 fő rehabilitált munkavállalói
álláshellyel, összesen 179 fő álláshellyel hagyja jóvá.
Határidő: 2013. november 1.
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

9./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület között létrejött
együttműködési megállapodás módosításáról
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 914/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata
és a Lokomotív Sport Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Hatvan Város
Önkormányzata és a Lokomotív Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út, MÁV
Sporttelep) között létrejött együttműködési megállapodás 9. pontjában szereplő 600.000,- Ft, azaz
Hatszázezer forint támogatási összeg 2013. október 15. napjával 900.000,- Ft, azaz Kilencszázezer
forint támogatási összegre módosuljon.
A 2013. évi pénzügyi töblettámogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II.
15.) önkormányzati rendelet 1/a. mellékletében az „általános tartalék” költséghelyen
rendelkezésre áll.
A többlettámogatás átadása október, november, december hónapokra egyenlő részletekben
történik.
Határidő: 2013. október 15. (a megállapodás módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 915/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata
és a Lokomotív Sport Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye:
3000 Hatvan, Boldogi út, MÁV Sporttelep) megkötött együttműködési megállapodást közös
megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező módosító okiratban foglaltaknak megfelelően
módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodást
módosító okirat aláírására.
Határidő: 2013. október 15. (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

10./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő büfék és konyha bérlése tárgyában kiírandó
pályázatról
dr. Szikszai Márta: Ez a DISZI-ben lévő főzőkonyha, ami jelenleg üresen áll.
Decsi Ferenc: Pénztárgépeket kellene vennünk kb. 10 db online pénztárgépet. Ezt most azzal
kerültük meg, hogy beregisztráltunk magunkat és október 31-ig kértünk felmentést a rendelés alól,
tekintve azt, hogy van egy önkormányzati határozat, mely szerint október 31-től a Zrt.-től elveszik
a büfék üzemeltetését. Ez most kitolódik egy hónappal.
dr. Szikszai Márta: Nem biztos, hogy kitolódik.
Decsi Ferenc: Akkor ez gondot okozhat, ez 1,5 MFt + ÁFA.
Marján János: Ez egy pályázat?
Decsi Ferenc: Igen, ez a második felvonása, mert az első felvonásra nem volt jelentkező.
Gyakorlatilag módosították a pályázati kiírást.
Marján János: De van rá jelentkező?
dr. Szikszai Márta: Érdeklődők voltak, kicsit átstrukturálását kérték az egész kiírásnak különösen
az általános iskolai büfék vonatkozásában. Ennek kapcsán az érdeklődő igényekhez egy kicsit
hozzáigazítottuk úgy, hogy az általános iskolákban meghatároztunk egy minimális vendégkört,
ami nem is olyan minimális, azzal, hogy ott a személyzetet, tehát a személyes kiszolgálást étel- és
italautomaták elhelyezésével is kiválthatja.
Marján János: És azok az emberek, akik most jelenleg itt dolgoznak, azokkal mi lesz?
dr. Szikszai Márta: Ők a közétkeztetési üzletágon is szerepelnek, tehát a tálalókonyhákban is
látnak el feladatot.
Decsi Ferenc: Amit az önkormányzat kért, kétfelé vettük, az egyik a közétkeztetés, azok, akik a
főzésben és a kiszolgálásban vesznek részt, a másik az ún. kereskedelmi ág, ahol a büfé
személyzete van. Ez van, ahol össze van kicsit mosódva, tehát 4 órát a büfében van, 4 órát pedig a
közétkeztetésben.
dr. Szikszai Márta: A pályázatnak az is kiírása, hogy a jelenlegi foglalkoztatotti állománynak a
továbbfoglalkoztatását vállalnia kell, ez benne van a kiírásban, a büfé pályázatban, de ő a
főzőkonyhát is be akarja üzemeltetni.
Marján János: Akkor ez azt jelenti, hogy aki átveszi a közétkeztetést, átveszi a büféket is.
dr. Szikszai Márta: Nem, a közétkeztetésre külön megy egy uniós közbeszerzési eljárás, ez pedig
helyiségbérletre, illetve a helyiségekben található önkormányzati tulajdonú ingóságok bérletére
vonatkozó kiírás. Az közbeszerzési eljárás, ez helyiségbérlet.
Marján János: A kettő összefügg nagyon.
dr. Szikszai Márta: Előírhatok a pályázatban bármit, csak legyen, aki teljesítse.
Marján János: És hogyha nem teljesül a 10 x 1 MFt, azt ki fogja kifizetni?
Decsi Ferenc: Ez a pénztárgépekért fizetendő bírság.
Marján János: Ezért már konkrét büntetéseket tettek Heves megyében.

dr. Szikszai Márta: Ígéretet teszek Decsi Ferencnek, hogy meg fogja kapni a korrekt választ, de
most ez a pályázati kiírás olyan mértékben függővé tesz mindent, hogy ezt valóban fel kell
függeszteni, a pénztárgépek beszerzését, akármit. Hétfőn ki lehet küldeni a határozatot az APEHnak, hogy újra kiírásra került.
Decsi Ferenc: Ugyanazt tudom küldeni, mert egyenlőre ugyanaz a határidő. Megrendeltük az
uszodába a pénztárgépet egyébként.
dr. Szikszai Márta: Valószínű, hogy az uszoda marad is.
Decsi Ferenc: A büfében kötelező pénztárgépet alkalmazni. Én október 31-vel felmondtam minden
szállítói szerződést.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 916/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban
lévő büfék és konyha bérlése tárgyában kiírandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő iskolai és
intézményi büfék és konyha bérletére ismét pályázati eljárást indít a határozat melléklete szerinti
tartalommal.
Határidő: 2013. október 15. (a pályázati felhívás megjelentetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

11./ napirendi pont
Előterjesztés egyes a MÁV Zrt. tulajdonában álló épületek bérbevételéről
Marján János: Elolvastam, nagyon jó ez az anyag, de egyszer Bagi Miklós kérdezett valamit, hogy
amikor bíráljuk ezeket a dolgokat és annyit költünk rá, mint hogyha meg is vehetnénk, arra nem
kaptunk választ és azóta se beszéltünk erről. Ez szintén valami hasonló, nem?
dr. Szikszai Márta: Ez az előterjesztés, illetve a végén szereplő határozati javaslat az önkormányzati
szándék kifejezéséről szól, hogy a polgármester a MÁV kertészet területén álló épületeknek a bérletére
vonatkozóan kezdje meg a tárgyalásokat, illetve kedvező tárgyalások esetén ezt hozza megállapodási
fázisba. Tehát nem piaci tulajdon a MÁV Zrt. tulajdona. Ezalatt azt értem, hogy a nemzeti vagyonról
szóló előírásokkal korlátozottan adható-vehető, tehát akár még várományosa is lehetünk ennek a
tulajdonba vételének, szerzésének. Elég jó műszaki állapotú épületek vannak egyébként a területen,
ezeknek a bérbevételéről szól most ez az előterjesztés.
Decsi Ferenc: Szerintem jegyző asszony nem arról az épületről beszél.
dr. Szikszai Márta: Az irodaház meg a mellette lévő épületsor, azok a hosszúak, nem?
Decsi Ferenc: Az irodaház nem tartozik ebbe bele. A hosszú, és azon belül van egy fehér lakóépület,
egy öltöző, meg pince. Annak a bérletéről van szó.
Marján János: Én azt úgy láttam, hogy arra költeni kell.
Decsi Ferenc: Én amikor utoljára láttam, 1 évvel ezelőtt, akkor romos állapotban volt. Van ott egy
barna épület, a nagy két- vagy háromemeletes, az nem ennek a tárgya, az egy másik, azt használja a
MÁV és azt nem is akarja odaadni. Ami azon belül van, a lapos garázssor és utána van egy épület,
amiben lakó is van úgy tudom.
Marján János: Erre akartam felhívni a figyelmet, mert a múltkor az ingatlan, amikor megcsináltuk a
földterületet, akkor is költöttünk rá egy csomó pénzt, ami majdnem egy árban lett volna, hogyha
megvesszük. Amikor ilyenekről döntünk és polgármester úr fog eljárni, akkor erre a figyelmet fel
kellene hívni.
Decsi Ferenc: Ezt már egy évvel ezelőtt tisztáztam, hogy nem ugyanaz, de amire bérbe akarják venni,
gondolom az a „garázssor” vagy sorépület, raktárnak és előkészítőnek, ott van egy kazánház is, amiben
már nem sok vas van, fogyóeszköz, pedig az egy jó kis kazánház volt.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 917/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egyes, a MÁV Zrt.
tulajdonában álló épületek bérbevételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,
hogy a Magyar Államvasutak Zrt.-nél kezdeményezze a Magyar Államvasutak Zrt. tulajdonában
álló hatvani 2627/1 helyrajzi számú ingatlan területén található épületek önkormányzati
használatba vételét, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és
megállapodást kössön az önkormányzat nevében.
A képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy utólagos jóváhagyás céljából a
megállapodást – annak aláírását követően – a soron következő testületi ülés elé terjessze be.
Határidő: azonnal (kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

12./ napirendi pont
Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 918/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az együttműködési
megállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) - 20 kV-os földkábel kiváltására vonatkozó - együttműködési megállapodást köt.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező
megállapodás tervezet aláírására.
A pénzügyi forrás az önkormányzat többletbevétele (Albert Scweitzer Kórház által visszautalt
pénzeszköz) terhére , bruttó 1.397.000,- Ft összeg erejéig biztosított.
Határidő: 2013. október 20. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont
Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 919/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2013. évi intézményfelújítási
feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású
intézmények 2013. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 130/2013. (II. 28.) számú
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Határidő: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14./ napirendi pont
Előterjesztés a Viola utca felújítása során felmerült kiegészítő munkák megrendeléséről
Marján János: Azt mondtuk, hogy az útra nincs pályázat, most ezt milyen pénzből csináltuk
akkor?
Schósz Gabriella: Nincsen pályázat, az utcák a környezetgazdálkodási és vízgazdálkodási alapból
lettek megcsinálva. A Temető utca és a Kisfaludy utca egy része is ezekből az alapokból kerül majd
felújításra.
Papp István: Itt plusz földmunka volt, mert a lakók felsáncolták az árok szélét, hogy ne folyjon
bele a víz az útról. Ezt nem lehet csinálni, új út, szétfagyna, tehát le kellett hordani azt a földet,
amit föltöltöttek és ki kellett ásni az árkokat kicsit, így szépen lefolyik az útról a víz az árokba,
ezért kellett plusz pénzt beletenni és ezt el kellett hordanunk. 400 m-es útról van szó.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 920/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Viola utca felújítása során
felmerült kiegészítő munkák megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani, Viola utca felújítása során felmerült
kiegészítő munkák elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 027/16
hrsz.) bízza meg bruttó 1.905.000- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Környezetgazdálkodási és Vízgazdálkodási Alapból biztosított.
Határidő: 2013. október 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15./ napirendi pont
Előterjesztés az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” programsorozat keretén belül pályázat
benyújtásáról
Marján János: Mennyi pénzt költünk rá?
dr. Szikszai Márta: Pályázati forrás van rá, 1.095.400,- Ft és ennek az erejéig. Volt a Szeretlek
Magyarország hétvége, akkor volt itt tűzgyújtás.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 921/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” programsorozat keretén belül pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti
Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által az „Itthon vagy –
Magyarország szeretlek” programsorozat keretében kiírt meghívásos pályázati felhívásra. Az
igényelni kívánt támogatási összeg 1.095.400 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.
Határidő: 2013. október 14. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 922/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Itthon vagy – Magyarország
szeretlek” programsorozat keretén belül pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális
Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma által az „Itthon vagy – Magyarország szeretlek”
programsorozat keretében kiírt meghívásos pályázati felhívásra pályázati munkacsoportot választ.
A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és
projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1. Gál Erzsébet politikai főtanácsadó;
2. Siraky-Nagy Annamária PR főtanácsadó;
3. Kötél Gábor pályázati ügyintéző.
Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16./ napirendi pont
Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó bútorok beszerzése”
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 923/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (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 572/2013. (VIII. 29.) számú határozatában „Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó bútorok
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a DANPET Kft.
(3860 Encs, Ady Endre út 5.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja, valamint
a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az
ajánlattevő ajánlata nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek,
illetve aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz.
Határidő: 2013. október 15. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 924/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (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 572/2013. (VIII. 29.) számú határozatában „Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó bútorok
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a Katica Játék Kft.
(1077 Budapest, Király u. 101.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja,
valamint a Kbt. 74. § (2) bekezdés a) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy
az ajánlattevő ajánlata nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt
feltételeknek, illetve aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz.

Határidő: 2013. október 15. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 925/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 572/2013. (VIII. 29.) számú határozatában „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó bútorok beszerzése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes
ajánlattevőnek a HOR Zrt. (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel
arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind
műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó
érvényes ajánlatot, azaz 10.077.423.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. október 15. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

17./ napirendi pont
Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó konyhatechnológiaiés takarítóeszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 926/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 571/2013. (VIII. 29.) számú határozatában „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó konyhatechnológiai- és
takarítóeszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az Agrikon-Alfa Kft. (6000 Kecskemét,
Külső-Szegedi út 136.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes
ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a
szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja
szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 12.900.000.-Ft + ÁFA
ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. október 15. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18./ napirendi pont
Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó játékok és egyéb
eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 927/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (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 618/2013. (IX. 12.) számú határozatában „Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó játékok és
egyéb eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a
Katica Játék Kft. (1077 Budapest, Király u. 101.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata
nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.
Határidő: 2013. október 15. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 928/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (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 618/2013. (IX. 12.) számú határozatában „Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó játékok és
egyéb eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a
Quatro Sport Kft. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 3.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e) pontja, alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata
nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.
Határidő: 2013. október 15. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 929/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 618/2013. (IX. 12.) számú határozatában „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó játékok és egyéb eszközök
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a HOR Zrt. (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.) ajánlattevőt
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a
tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 16.254.940.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. október 11. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 930/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 618/2013. (IX. 12.) számú határozatában „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó játékok és egyéb eszközök

beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a HOR Zrt. (1074 Budapest, Alsóerdősor u. 32.) ajánlattevőt
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyigazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a
tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 6.529.600.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. október 15. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19./ napirendi pont
Előterjesztés a „Thurzó utcai parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó
döntésről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 931/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (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 476/2013. (II. 28.) számú határozatában „Kiemelt turisztikai termék- és
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Thurzó utcai parkoló építése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy az Atryum Invest Kft. (1186 Budapest,
Margó Tivadar u. 220.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata nem felel meg teljes
mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.
Határidő: 2013. október 15. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 932/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 476/2013. (II. 28.) számú határozatában „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”
tárgyú pályázathoz kapcsolódó „Thurzó utcai parkoló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárás
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Bástya
Millenium Kft. (1173 Budapest, Ferihegyi út 81. 1. em. 3.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra,
hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszakiszakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési
eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2)
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot, azaz 64.890.840.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. október 15. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20./ napirendi pont
Előterjesztés a „Laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárásban meghozandó döntésről

Marján János: Ez a végeredmény azt jelenti, hogy ez lezáródott?
Selmeczi Attila: Igen.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 933/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (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 223/2013. (IV. 18.) számú határozatában „A természettudományos
oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)”
című pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a Szinker Áruküldő és Kereskedelmi Kft.
(1124 Budapest, Jagelló út 3.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata nem felel meg teljes
mértékben az ajánlatételi felhívásban előírt feltételeknek.
Határidő: 2013. október 15. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 934/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 223/2013. (IV. 18.) számú határozatában „A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes
ajánlattevőnek az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 Szeged, Fő fasor 121.)
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind
pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 11.905.815.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. október 15. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 935/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 223/2013. (IV. 18.) számú határozatában „A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó laboreszközök és kapcsolódó anyagok beszerzése” elnevezésű
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes
ajánlattevőnek az Almus Pater Taneszköz- és Intézményellátó Zrt. (6726 Szeged, Fő fasor 121.)
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind
pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 1.514.850.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2013. október 15. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21./ napirendi pont
Előterjesztés a „Temető út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 936/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 609/2013. (IX. 12.) számú határozatában „Temető út felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a
KAVICSÚT Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, külterület 024/16., képviseli: Petrik András
ügyvezető) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett,
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére,
és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz
22.224.500.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. október 15. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22./ napirendi pont
Előterjesztés a „Kisfaludy út felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 937/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a képviselőtestület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselőtestület 10/2013. (IX. 12.) számú határozatában „Kisfaludy út felújítása” elnevezésű közbeszerzési
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a
KAVICSÚT Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, külterület 024/16., képviseli: Petrik András
ügyvezető) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett,
alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére,
és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó, egyben egyetlen érvényes ajánlatot, azaz
28.890.565.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2013. október 15. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, MÁV Sporttelep területén található faház bérbeadására

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 938/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy a hatvani 2442 hrsz.-ú ingatlan, természetben 3000 Hatvan, MÁV Sporttelep, Boldogi út
területén található 280 m2 alapterületű faház nem lakás céljára szolgáló helyiséget az ANTIK
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Tóth Árpád u. 1/A., képviseli: Fülöp
István) részére bérbe adja sporteszközök tárolása céljából öt évi határozott időtartamra 2013.
október 15-től 2018. október 14-ig bruttó 30.000,-Ft/negyedév bérleti díjért, az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet 48. §-ában, a pályázati felhívásban, valamint a pályázatban rögzített
feltételekkel.
Határidő: 2013. október 15. (értesítésre, szerződéskötésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

24./ napirendi pont
Előterjesztés az Óhatvani Városi Köztemető ravatalozójával kapcsolatban
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 939/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Patkós János egyéni vállalkozót
(székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Árpád utca 15.) bízza meg az Óhatvani Városi Köztemető
területén található ravatalozó épületének előtetővel történő ellátásával kapcsolatban felmerült
kiegészítő munkák elvégzésével bruttó 115.000,- Ft értékben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013 (II.15) önkormányzati
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghelyen
rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

25./ napirendi pont
Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című
pályázathoz kapcsolódó döntésről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 940/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (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 az
ÉMOP-4.1.2/B-12-2013-0004 kódszámú, „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat –

Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésével
a Médiamost Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Zrínyi utca 44.) bízza meg bruttó 520.000,- Ft
vállalkozási díjért, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi fedezet a
pályázati forrásból biztosított.
Határidő: 2013. október 18. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési
Iroda útján

26./ napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázattal kapcsolatos döntésről
Marján János: Amit az előbb megszavaztunk, az teljesen külön volt ettől vagy ezekben van benne?
dr. Szikszai Márta: A bölcsődére egy pályázat van.
Bánkutiné Katona Mária: Két bölcsőde, de mind a kettő benne van a felújításban.
Marján János: Ez teljesen új bölcsőde lesz?
Papp István: A falak maradnak.
Schósz Gabriella: Nem, felújítás lesz, minden eszközbeszerzés, minden benne van.
Marján János: Az előbb adtunk a bölcsődének pénzt. Ez a 307 MFt-ban van benne, amiről szavaztunk
az előbb?
Schósz Gabriella: Igen.
Marján János: 307 MFt-ból elég tisztességes épületet lehet építeni. Csak felújítjuk? - miért nem
dózeroljuk le?
Papp István: Azért, mert csak felújításra volt a pályázat kiírva.
Bánkutiné Katona Mária: Ez nem a Bajcsy-Zs. útira megint, hanem a két bölcsőde.
Schósz Gabriella: A Mohács útit is csinálják. Az egy családi házból kialakított bölcsőde.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 941/2013. (X. 11.) számú – 4 „igen” szavazattal (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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva
a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázat keretén
belül az életmód klub foglalkozásainak megtartásával a Dietőr Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-t
(székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 72.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg bruttó 995.299,- Ft összegben. Az ár az ÁFA-t tartalmazza. Pénzügyi forrás
a pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2013. október 31. (szerződéskötésre)
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 11.55 órakor befejezettnek nyilvánította.
K.m.f.

__________________________________
Lestyán Balázs
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tagja

_________________________________
Papp István
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke

