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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2013. július 10-én 7 óra 30 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal ovális tanácskozó termében tartott nyílt, rendkívüli üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Lestyán Balázs
Bagi Miklós
Kondek Zsolt

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
képviselő, állandó meghívott

Mikó János és Marján János bizottsági tag igazoltan marad távol.
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
Bánkutiné Katona Mária
dr. Szabó Ildikó
Schósz Gabriella
dr. Borbás Zsuzsanna
Rékasi Éva

jegyző
gazdálkodási irodavezető
hatósági irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
pályázati és településfejlesztési osztályvezető
számviteli, vagyonnyilvántartási és kezelési osztályvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Barna Attiláné
* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három
tagjának részvételével az ülés határozatképes.
Papp István bizottsági elnök
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. 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, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette a rendkívüli ülés napirendjét.
Papp István bizottsági elnök
A meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatosan kérés, hozzászólás nem lévén
szavazásra bocsátotta a rendkívüli ülés napirendjét.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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643/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2013. július 10-i nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét a
következők szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés
a
Lokomotív
Sportegyesülettel
megállapodásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

kötött

vagyonhasználati

4. Előterjesztés Györe Ádám 2013. évi úszóversenyeken való részvételének
polgármesteri keretből történő támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
6. Előterjesztés a 0243/56 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 5. szám alatti hírlapbolt helyiségbérleti
szerződésének megszüntetéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. 1/A. szám alatt található iroda
funkciójú nem lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázathoz
kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című
pályázathoz kapcsolódó szerződés módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
11. Előterjesztés „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális
bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

fejlesztése

–
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13. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata helyi jelentőségű vízvédelmi
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” pályázattal
kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata helyi jelentőségű vízvédelmi
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című
pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” elnevezésű
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és
szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés „ A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési munkáinak
és a szükséges kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
meghozandó közbenső döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés
„
A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság
biztosítása szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
meghozandó közbenső döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés
„A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz licensz vásárlás” elnevezésű
közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés
„A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz kapcsolódó multimédia fejlesztés”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés „A Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó
közbenső döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. A Hatvan, nagygombosi major 0531/5 helyrajzi számú, kivett major megnevezésű
ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése céljából tárgyú pályázati
kiírásra érkezett pályázatok bontása
(Szóbeli előterjesztés)
22. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0531/5 hrsz.-ú, természetben a Hatvan,
nagygombosi majorban található lakás elidegenítéséről szóló pályázatok
értékeléséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

480

Határidő: 2013. július 10.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető
Megjelent egy új pályázat, ami kapcsolódik az előző hulladékos pályázathoz, itt eszközökre
tudunk pályázni. A Társulás nyújt be pályázatot, július 22-én nyílik meg a pályázat, amit be
szeretnénk nyújtani. A beszerzés nettó értéke 326 millió forint. A konkrét pontos összeg akkor
kerül megállapításra, ha elkészült az anyag a pályázathoz, de maximum 10 %. Most 32 millióra
tesszük, de ennél csak kevesebb lehet az önrész. Ezt az összeget Hatvan Város
Önkormányzata nyújtaná. És nem is kölcsön formájában, hanem így a tulajdonjogot is az
önkormányzat szerzi meg az eszközökre. Ezért szükséges, hogy ne a Társulás, hanem az
önkormányzat adja az önerőt a pályázathoz. Illetve még olyan kapcsolódó döntések vannak
ezzel kapcsolatosan, hogy hozzájárul az önkormányzat, hogy a Társulás majd kiválassza a
közbeszerzési tanácsadót, a megvalósíthatósági tanulmány készítő céget, illetve a
közbeszerzési eljárások előkészítése megtörténjen.
Papp István bizottsági elnök
A szervezeti és működési szabályzat szerint több határozati javaslat esetén lehetőség van
egyben szavazni a határozatokról. Van e a bizottsági tagok közül valakinek ellenvetése az
egyben szavazással kapcsolatosan?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A bizottság 3 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben
történjen a szavazás azért az előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
644/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című
pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai
korszerűsítése” c. pályázati kiírásra pályázatot nyújtson be.
A képviselő-testület jelen határozat keretében felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási
tanács ülésén szavazati jogát a jelen határozatban foglaltak szerint gyakorolja.
Határidő: 2013. július 22. (a pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
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645/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című
pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és Környéke
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás által benyújtandó KEOP1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c. pályázati konstrukcióhoz szükséges önerőt Hatvan
Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: 2013. július 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere
646/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című
pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
KEOP-1.1.1/C/13.
kódszámú
„Települési
szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c. pályázati konstrukció
benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, a közbeszerzési
eljárások műszaki tartalmának összeállítása, valamint a közbeszerzési tanácsadóként
közreműködők kiválasztása esetén a legkedvezőbb ajánlatot tevő kerüljön elfogadásra és
Hatvan város polgármestere a Társulási Tanács ülésén ennek megfelelően szavazati jogot
gyakoroljon.
Határidő: 2013. július 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere
647/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése
Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című
pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás a KEOP1.1.1/C/13. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” c. pályázati kiírásra a társulás által benyújtott
konstrukcióhoz szükséges közbeszerzési eljárások előkészítésre kerüljenek és Hatvan város
polgármestere a Társulási Tanács ülésén ennek megfelelően szavazati jogot gyakoroljon.
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Határidő: 2013. július 21.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Szikszai Márta jegyző
Két okból szükséges a módosítás. Egyrészt megjelent egy kormányrendelet, amely alapján az
önkormányzatoknak a közterületeken történő filmforgatást kötelező jelleggel rendeletben
szabályozni kell, másrészt pedig az elmúlt évnek a tapasztalatából látható, hogy az
önkormányzati rendezvényeken magas közterületi díjak miatt a kereskedelmi vállalkozások
nem igazán jönnek a rendezvényekre, ezért, hogy ezt a kedvet növeljük, úgy döntöttünk, hogy a
kiemelt rendezvényeken a közterület-használati díjat lecsökkentjük.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
648/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében
megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

3. napirendi pont
Előterjesztés a Lokomotív Sportegyesülettel kötött vagyonhasználati megállapodásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Visszajön az önkormányzathoz a MÁV Sporttelep.
dr. Szikszai Márta jegyző
A Lokomotív Sportegyesülettel kötünk egy megállapodást, illetve testületi ülésen fog majd
szerepelni alpolgármester úrnak a módosító indítványa, hogy a Lövészklub Egyesülettel is
kössük meg.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés
határozati javaslatát feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
649/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Lokomotív Sportegyesülettel kötött vagyonhasználati megállapodásról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező,
2442 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatt található, 2 ha 9645
m2
nagyságú, sporttelep megnevezésű ingatlan használatára vonatkozó Lokomotív
Sportegyesülettel megkötendő együttműködési megállapodást, valamint felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. július 22.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4. napirendi pont
Előterjesztés Györe Ádám 2013. évi úszóversenyeken
polgármesteri keretből történő támogatásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

való

részvételének

Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását.
Az előterjesztés első határozati javaslatát feltette szavazásra.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
650/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta Györe Ádám 2013. évi úszóversenyeken való részvételének polgármesteri
keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Györe Ádám részére (lakcíme: 3000 Hatvan,
Horváth Mihály út 15. I/3; képviseli: Molnár Éva szülő, lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út
15. I/3) 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét
képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi
költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d.
táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. július 11. (a támogatási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

5. napirendi pont
Előterjesztés az a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt egyértelműen fel van sorolva, hogy mi a módosítás és mennyi a költsége ennek. A
múzeummal kapcsolatban felújítás lesz.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az épület vagyonvédelmi szempontból biztonságossá tétele van benne.
Tehát a rácsok vannak ebben és a tetőjavítás.
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Papp István bizottsági elnök
És ez kb. mikor várható, hogy majd elkészül? Jövőre? Az idén meglesz?
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Nem lesz meg, de el kell kezdeni a közbeszerzési eljárást, lesz egy közbenső döntés.
Augusztus elején kötünk, első felében szerződést a kivitelezővel, 12 hónap a megvalósítás, de
ütemezve van, mégpedig úgy, hogy a homlokzat és a már meglévő épület …
Papp István bizottsági elnök
A tető is lesz cserélve, nem?
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Gondolom igen, végül is idén már külsőleg jól fog kinézni.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt javasolta
annak elfogadását, a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
651/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
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.
A további 1.000.000,- Ft többlet költséghez szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi
költségvetéséről szóló 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások
között a Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6. napirendi pont
Előterjesztés a 0243/56 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolt annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
652/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a 0243/56 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0243/56 helyrajzi számú ingatlant a
jelen határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja.
Határidő: 2013. július 15. (kiértesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 5. szám alatti hírlapbolt helyiségbérleti
szerződésének megszüntetéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ott van a fagyizó mellett az a Lapker Kiadó és nem éri meg nekik.

Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Nem éri meg nekik. Először beadtak egy kérelmet, hogy kérik a bérleti díj 50%-os mérséklését,
de mielőtt be tudtuk volna hozni bizottsági ülésre, beadták, hogy a megszüntetést kérelmezték.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
653/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 4568/30/A/4 helyrajzi
számú, természetben 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 5. szám alatti, 7 m2 alapterületű hírlapbolt
helyiségbérleti szerződését a Lapker Zrt. bérlő részéről történő felmondás alapján 2013. július
21-i hatállyal megszünteti a mellékelt okirat tervezet szerint.
Határidő: 2013. július 20. (a szerződés megszüntetésének aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. 1/A. szám alatt található iroda funkciójú
nem lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
654/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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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 a
3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. 1/A. szám alatt található 12 m2 alapterületű iroda
funkciójú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására a jelen határozat mellékletét
képező pályázatot kiírja.
Határidő: 2013. július 15. (pályázat kiírására)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

9. napirendi pont
Előterjesztés a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázathoz
kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ez egyértelmű.
Van e a bizottsági tagok közül valakinek ellenvetése az egyben szavazással kapcsolatosan?
Nincs, akkor egyben szavazunk a két határozati javaslatról.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés két
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
655/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázathoz kapcsolódó
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 489/2013. (VI. 27.) számú képviselőtestületi határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2013. július 11.
Felelős: Hatvan város jegyzője
656/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című pályázathoz kapcsolódó
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok
erősítése” tárgyú pályázat benyújtásához és a pályázatban foglaltak teljesülése érdekében
utólagosan jóváhagyja a konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését a
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Magyarországi Szülők Országos Egyesületével (székhelye: 1144 Budapest, Füredi út 5/D.),
mint szakmai partnerrel.
Határidő: 2013. július 11. (utólagos jóváhagyásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10. napirendi pont
Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című
pályázathoz kapcsolódó szerződés módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt volt egy kicsi pénz, ami kellett még.
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Nem, itt arról van szó, hogy a szerződésben meg volt határozva, hogy a cégnek meddig kell
elkészítenie a megvalósíthatósági tanulmányt és ennek a határidejét szeretnénk módosítani,
mert egy olyan nem várt igényfelmérést kellett elkészítenünk, amit határidőre nem tudtak
teljesíteni, ezért a határidő módosításról lenne szó.
Papp István bizottsági elnök
Ez is elindul idén, ugye?
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Igen, elvileg szeptemberben, most a napokban már indul a közbeszerzési eljárás és
szeptembertől indul a beruházás.
Papp István bizottsági elnök
És hogy lesz, ott lesznek a gyerekek, és közben építkezünk?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az udvaron.
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Úgy lesz, hogy először a Mohács úti bölcsődét fogják megcsinálni, addig a gyerekek átmennek
a Hajósba. Először úgy terveztük, hogy kb. olyan két hónapos munka lenne és utána a Mohács
úti gyerekek visszamennek és a Hajósba pedig pakoljuk teremből terembe a gyerekeket és
egyszer lenne egy bezárás decemberben, amikor a konyhára kerül sor, tehát akkor nem lehet a
gyerekeknek ott lenni és akkor lenne egy 3-4 hét bezárás.
Ezért merült az fel, hogy van, aki bevállalná, hogy két hónap alatt elkészítené szeptemberoktóberben, csak most az a kérdés, hogy akkor hová teszünk 40 gyereket.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását, a határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
657/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz
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kapcsolódó szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú
„Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz
szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére irányuló, az Első Magyar
Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft.-vel (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u.
9-11. IV. emelet 3.) 2012. december 20-án kötött vállalkozási szerződést jelen határozat
mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal módosítja.
Határidő: 2013. július 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11. napirendi pont
Előterjesztés „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt van a plusz pénz. Kicsi pénzt hozzá kell raknunk, meg kell még labdafogó hálót is venni.
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Azért azt hozzá tenném, hogy a labdafogó hálóra a képviselő-testület már döntött a plusz
önerőről, hogy többleteszközök is beszerzésre kerülnek és az MLSZ, aki küldte nekünk az
árakat, ő tévedett. Tehát abba belefoglalta a labdafogó hálót és most küldött egy e-mailt, hogy
bocsánat, adminisztrációs hiba miatt nincs benne, úgyhogy ha akarjuk, akkor ezt tegyük már
még bele, úgyhogy még ez egy kicsit többe bekerül, tehát ők nem jól küldték el az árajánlatot.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, hogy van-e valakinek ellenvetése, hogy a két határozati javaslatról egyben
történjék a szavazás.
Ellenvetés nem volt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés
két határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
658/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „MLSZ országos labdarúgó pályaépítési
program, III. ütem” című pályázat keretében a Szent István Általános Iskolában (székhelye:
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) kialakításra kerülő 22x42 méteres műfüves pálya
létrehozásához a 216/2013. (IV.18.) számú határozatában meghatározott önerő összegét
366.286,- Ft összeggel egészíti ki, mely összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló
6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Polgármesteri
hivatal – Nagyterem felújítása” költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás módosításának
aláírására.
Határidő: 2013. július 12.
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
659/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „ MLSZ országos labdarúgó pályaépítési
program, III. ütem” című pályázat keretében a Szent István Általános Iskolában (székhelye:
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) kialakításra kerülő 22x42 méteres műfüves pálya
megvalósítása érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (székhelye: 1112 Budapest,
Kánai út 2./D) kötött együttműködési megállapodást módosítja a teljes beruházás költségének
tekintetében, amely 31.392.614,- Ft-ról 32.662.106,- Ft-ra módosul. A képviselő-testület
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást módosító okirat
aláírására.
Határidő: 2013. július 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés
„Gyermekjóléti
alapellátások
infrastrukturális
bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

fejlesztése

–

Papp István bizottsági elnök
Ez a pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment kiválasztása, műszaki ellenőr és a
nyilvánosság, tehát a sajtó, ami elő van írva a pályázathoz és a pályázati pénzből ez
finanszírozható. Erről a három dologról van szó és ennek a kiválasztása.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, hogy van-e valakinek ellenvetése, hogy a három határozati javaslatról
egyben történjék a szavazás.
Ellenvetés nem volt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
660/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 projektmenedzsment
tevékenységgel a Praxis Design Kft.-t (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező út 3-11/b VI.
épület ) bízza meg bruttó 9.207.500,- Ft vállalkozási díjért, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított.
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Határidő: 2013. július 30. (szerződéskötésre)
Felelős:Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
661/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 műszaki ellenőri
tevékenységgel az Incorso Építész és Építőműhely-t (székhely: 1113 Budapest, Botfalu köz
16.) bízza meg bruttó 4.597.400,- Ft vállalkozási díjért, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított.
Határidő: 2013. július 30. (szerződéskötésre)
Felelős:Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
662/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 nyilvánosság
biztosításához szükséges tevékenységgel a Novus Consulting Kft-t (székhely: 1036 Budapest,
Pacsirtamező utca 3. 11/B 6. épület 7/34) bízza meg bruttó 2.997.200,- Ft vállalkozási díjért,
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból
biztosított.
Határidő: 2013. július 30. (szerződéskötésre)
Felelős:Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13. napirendi pont
Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata helyi jelentőségű vízvédelmi
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” pályázattal
kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Indul most már az újhatvani vízberuházás. Nem szennyvíz, hanem felszíni csapadékvíz egy
elhanyagolt területen. Itt is a kiválasztás a nyilvánosság és a műszaki. Ez elindul augusztusban,
ugye? Egyszerre nem lesz megcsinálva, kétszerre.
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Azért 12 hónap a megvalósítás.
Papp István bizottsági elnök
Nagyon nagy területről van szó.
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Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, hogy van-e valakinek ellenvetése, hogy a két határozati javaslatról egyben
történjék a szavazás.
Ellenvetés nem volt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
663/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 kódszámú, „Hatvan Város Önkormányzat helyi
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”
című pályázat keretén belül a projektmenedzsment feladatok ellátásával a Praxis Design Kft.-t
(székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező út 3-11/b VI. épület), mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 4.000.500.- Ft összegben.
Pénzügyi fedezet 3.800.475.- Ft összeg erejéig pályázati forrásból, 200.025.- Ft összegben a
191/2013. (III. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll
Határidő: 2013. július 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

664/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 kódszámú, „Hatvan Város Önkormányzat helyi
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”
című pályázat keretén belül a nyilvánossági feladatok ellátásával a Média Hatvan Nonprofit
Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách út 12), mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 952.500.- Ft összegben.
Pénzügyi fedezet 904.875.- Ft összeg erejéig pályázati forrásból, 47.625.- Ft összegben a
191/2013. (III. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll
Határidő: 2013. július 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke a

Műszaki

és

14. napirendi pont
Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata helyi jelentőségű vízvédelmi
rendszereinek fejlesztése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című
pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” elnevezésű
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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Papp István bizottsági elnök
A pályázatban ez elő van írva, teljes felelősséggel.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A
határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
665/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) 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 225/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján indult, „Hatvan Város
Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi
csapadékvíz rendezése” című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az OBELISZK
Stúdió Kft. (1056 Budapest, Belgrád rkp. 12.) ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján érvénytelennek minősül, tekintettel
arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget megfelelően a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak és
az ajánlat tartalma alapján nem állapítható meg az előírt kizáró okok hatálya alá tartozás
hiánya, valamint az ajánlattevőnek az eljárás során előírt valamennyi alkalmassági feltételnek
való megfelelése.
Határidő: 2013. július 16. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
2.) 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 225/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján indult, „Hatvan Város
Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi
csapadékvíz rendezése” című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az INCORSO
Építész és Építőműhely Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 84.) ajánlattevő tekintetében az
ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmas a szerződés teljesítésére, így a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján ezen
ajánlattevővel megkezdhető a tárgyalás.
Határidő: 2013. július 25. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15. napirendi pont
Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és
szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal kapcsolatos döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt is ugyanaz a helyzet, mint az előzőnél.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e valakinek ellenvetése, hogy a két határozati javaslatról egyben
történjék a szavazás.
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Ellenvetés nem volt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
666/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér)
turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat keretén belül a
projektmenedzsment feladatok ellátásával a Praxis Design Kft.-t (székhely: 1036 Budapest,
Pacsirtamező út 3-11/b VI. épület), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt
bízza meg bruttó 9.779.000.- Ft összegben.
Pénzügyi fedezet pályázati forrásból rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. július 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

667/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 kódszámú „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér)
turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat keretén belül a
nyilvánossági feladatok ellátásával a Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Madách út 12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg
bruttó 2.349.500.- Ft összegben.
Pénzügyi fedezet pályázati forrásból rendelkezésre áll.
Határidő: 2013. július 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

16. napirendi pont
Előterjesztés „A Kossuth tér déli része környezetrendezési kivitelezési munkáinak és
a szükséges kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
meghozandó közbenső döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e valakinek ellenvetése, hogy a két határozati javaslatról egyben
történjék a szavazás.
Ellenvetés nem volt.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
668/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) 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 271/2013. (IV. 25.) számú határozata alapján indult, „A Kossuth tér déli része
környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az eljárás 1.
része esetében a LYRA FLORAE Kft. (2100 Gödöllő, Kühne E. u. 13.) ajánlata a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat tartalma alapján nem állapítható meg,
hogy az ajánlattevő megfelel-e az eljárás során előírt valamennyi alkalmassági feltételnek.
Határidő: 2013. július 16. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
2.) 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 271/2013. (IV. 25.) számú határozata alapján indult, „A Kossuth tér déli része
környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az eljárás 1.
része esetében a GARDEN Kft. (1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 324.) és a ZÖFE Kft.
(1119.Budapest, Thán Károly u. 3-5.) 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 mindkét ajánlattevővel megkezdhető a
tárgyalás.
Határidő: 2013. július 25. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
669/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) 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 271/2013. (IV. 25.) számú határozata alapján indult, „A Kossuth tér déli része
környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az eljárás 2.
része esetében az Abart Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 201.) ajánlata a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés d) és e) pontjai alapján
érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget megfelelően a
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak és az ajánlat tartalma alapján nem állapítható meg az
előírt kizáró okok hatálya alá tartozás hiánya, valamint az ajánlattevőnek az eljárás során előírt
valamennyi alkalmassági feltételnek való megfelelése.
Határidő: 2013. július 16. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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2.) 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 271/2013. (IV. 25.) számú határozata alapján indult, „A Kossuth tér déli része
környezetrendezési kivitelezési munkáinak és a szükséges kiviteli tervek elkészítésének
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az eljárás 2.
része esetében a Horváth és Társa Restaurátor és Művészeti Szolgáltató Bt. (1223
Budapest, Géza u. 3/b.) ajánlattevő tekintetében az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll
fenn, alkalmas a szerződés teljesítésére, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény
122. § (7) bekezdése alapján az ajánlattevővel megkezdhető a tárgyalás.
Határidő: 2013. július 25. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

17. napirendi pont
Előterjesztés
„A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó szakmai napok, disszemináció, kötelező nyilvánosság
biztosítása szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
meghozandó közbenső döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt is ugyanaz a helyzet, mint az előzőeknél.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
670/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 221/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján indult, „A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó szakmai napok,
disszemináció, kötelező nyilvánosság biztosítása szolgáltatás megrendelése” tárgyú
közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Pragmatica Sanctio Bt. (2120
Dunakeszi, Ungvár utca 20.), az Insomnia Kft. (1055 Budapest, Kossuth tér 18.) és az
Agenda Projektház Kft. (1158 Budapest, Drégelyvár utca 7. 6. emelet 38.) 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 mindhárom rész tekintetében valamennyi ajánlattevővel megkezdhetők a tárgyalások.
Határidő: 2013. július 25. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18. napirendi pont
Előterjesztés
„A
eszközrendszerének

természettudományos
oktatás
módszertanának
és
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
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pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz licensz
közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

vásárlás”

elnevezésű

Papp István bizottsági elnök
Magára az épületre kevés pénz jut.
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
Nem jut, hanem a pályázatban kevés lehetőség van, mert TÁMOP, 45 MFt.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
671/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 218/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján indult, „A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz licensz
vásárlás” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az E-Animations Zrt.
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 4. II. emelet 1.), az InfoCon Informatikai
Konzultációs és Tanácsadó Kft. (1126 Budapest, Dolgos u. 7-9/A. 2. emelet 3.) és a
Paralel Consulting Kft. (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26. I/3. ép.)
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. július 25. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19. napirendi pont
Előterjesztés
„A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz kapcsolódó multimédia fejlesztés”
elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó közbenső döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
672/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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,
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mint a képviselő-testület 219/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján indult, „A
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó, digitális tananyaghoz
kapcsolódó multimédia fejlesztés” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy
a RÓMAI-Columba Kft. (1036 Budapest, Pacsirtamező utca 11/b.), a Paralel Consulting
Kft. (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 26. I/3. ép.) és az EDUCA SYSTEM
HUNGARY Zrt (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. 1. em. 2.) 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. július 25. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20. napirendi pont
Előterjesztés „A Hatvan barokk belvárosa turisztikai attrakcióinak és
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó, „Műszaki ellenőri
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó
közbenső döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Pályázati kiírás szerint erre is szükség van.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
673/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
1.) 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 226/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján indult, „A Hatvan barokk
belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás
döntéshozója megállapítja, hogy az OBELISZK Stúdió Kft. (1056 Budapest, Belgrád rkp. 12.)
ajánlata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 74. § (1) bekezdés d) és e) pontjai
alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem tett eleget
megfelelően a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak és az ajánlat tartalma alapján nem
állapítható meg az előírt kizáró okok hatálya alá tartozás hiánya, valamint az ajánlattevőnek az
eljárás során előírt valamennyi alkalmassági feltételnek való megfelelése.
Határidő: 2013. július 16. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
2.) 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 226/2013. (IV. 18.) számú határozata alapján indult, „A Hatvan barokk
belvárosa turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz
kapcsolódó, „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás
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döntéshozója megállapítja, hogy az INCORSO Építész és Építőműhely Kft. (1025 Budapest,
Szépvölgyi út 84.) ajánlattevő tekintetében az ajánlattevővel szemben kizáró ok nem áll fenn,
alkalmas a szerződés teljesítésére, így a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122.
§ (7) bekezdése alapján ezen ajánlattevővel megkezdhető a tárgyalás.
Határidő: 2013. július 25. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21. napirendi pont
A Hatvan, nagygombosi major 0531/5 helyrajzi számú, kivett major megnevezésű
ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése céljából tárgyú pályázati
kiírásra érkezett pályázatok bontása
(Szóbeli előterjesztés)
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és -kezelési osztályvezető
A képviselő-testület májusi ülésén döntött ennek a 0531/5 hrsz.-ú telekről. A telekmegosztási
eljárás folyamatban van, de ez nem befolyásolja az értékesítést. Ennek az ingatlannak az
elidegenítéséről, erre egy nyílt, zárt borítékos pályázat került kiírásra. A pályázatra kettő
pályázati anyag érkezett, ugyanakkor az ingatlanban bérlő lakik és az önkormányzat
megnyilatkoztatta a benne lévő bérlőt az elővásárlási jogának gyakorlásáról, aki azt nyilatkozta,
hogy kíván vele élni, ugyanakkor még egy pályázat érkezett, az pedig az egyeneságbeli rokona
a bérlőnek, tehát neki is lehetősége van az elővásárlásról nyilatkozni. A nyilatkozatok alapján
azt állapítottam meg a pályázat felbontása nélkül, hogy a lakásban lakó bérlő 2.700.000,- Ft-ot
ajánlott meg, amiről az értékbecslés is készült, míg a lánya, aki vele lakik, ő pedig 2.750.000,Ft-ot ajánlott az ingatlanra. Közben a tegnapi nap folyamán érkezett egy nyilatkozat is,
amelyben a bérlő, Szlanicz Józsefné nyilatkozik arról, mivel a rendeletünk azt írja elő, hogy a
kedvezőbb ajánlatot tevőnek értékesítheti az önkormányzat az ingatlant, ez a lánya, tehát ő
nyilatkozott arról, hogy lemond az elővásárlási jogáról a lánya javára. Itt van most a két
pályázat, ami hogyha formailag megfelel, akkor az előbbiekben elmondottak szerint kell dönteni.
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és -kezelési osztályvezető
Ez a nagygombosi majorságban egy közel 6 hektáros területből 1000 m2 terület kerül
leválasztásra. Jobb oldalt.
Papp István bizottsági elnök
Bontja és átnézi a pályázatokat, megállapítja, hogy a formai és tartalmi követelményeknek
megfelelnek.
Papp István bizottsági elnök
Szlanicz Andrea, adatai, nagygomboson a terület. Ami a lényeg, az összeg 2.750.000 Ft. 10 %
meg a számlán van.
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és -kezelési osztályvezető
Itt vannak a nyilatkozatok.
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és -kezelési osztályvezető
Mivel még nem zárult le a megosztás, így perfeljegyzéssel kerül majd a megállapodásba
rögzítésre az elidegenítés.
Papp István bizottsági elnök
Ez azért kell, mert ő is ott lakott, a lánya is ott lakott, meg az anyuka is? Mind a kettőnek tehát
kell egy ilyet tenni.
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és -kezelési osztályvezető
Igen.
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A nyilatkozatában még annyit jelölt meg, hogy részletfizetésben szeretné eszközölni a
2.750.000,- Ft-nak a kiegyenlítését. Az majd egy későbbi történet lesz, hogy akkor hogyan.

22. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 0531/5 hrsz.-ú, természetben a Hatvan,
nagygombosi majorban található lakás elidegenítéséről szóló pályázatok
értékeléséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
674/2013. (VII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 0531/5 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, nagygombosi
majorban található lakás elidegenítéséről szóló pályázatok értékeléséről szóló előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0531/5 helyrajzi
számú, természetben a nagygombosi műemlék major területén található, 1000 m2 nagyságú
kivett major megnevezésű ingatlan elidegenítésére irányuló, 360/2013. (V. 30.) számú
határozata alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és az
ingatlant elidegeníti Szlanicz Andrea (lakcíme: Hatvan, Nagygombos 0531/5) a jelenlegi bérlő
egyenesági rokona (leánya) részére bruttó 2.750.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázötvenezer
forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére azzal, hogy Szlanicz Józsefné bérlőt
ugyanazon vételáron elővásárlási jog illeti meg, valamint a telekmegosztási eljárás lázárásáig
az ingatlan tulajdoni lapjára perfeljegyzési jog kerül.
Határidő: 2013. július 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
Papp István bizottsági elnök
Lenne a Hatósági Iroda osztályvezetőjének, hogy a Bástya utcai orvosi rendelő udvarán olyan
fű van, hogy nem látszunk ki belőle. Tehát ott a parkoló mellett, azt le kellene nyírni nagyon
hamar. Tessék intézkedni, hogy az legyen ott lenyírva. Ezt nekünk kell vagy az orvosoknak?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Azt az orvosoknak kell.
Papp István bizottsági elnök
Ezt nem tudtam. Tehát az orvosoknak kell lenyírni.
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Papp István bizottsági elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 8 óra 11 perckor befejezettnek nyilvánította.
K.m.f
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