
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. január  9-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1  /2014.     (I.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. január 9-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a köznevelési intézményekben a digitális átálláshoz szükséges végpontok 
kialakításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző, jegyzői irodavezető



2. Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről

3. Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub polgármesteri keretből történő 
támogatásáról 

4. Előterjesztés az ivóvíz közmű vagyon bérleti díj ellenében történő működtetéséről

5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. működésével kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő 2-5. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 2-5. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
irodavezető

6. Előterjesztés a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet kórház épületének
homlokzatfelújításával kapcsolatos döntésről

7. Előterjesztés a 622/2013. (IX. 12.) és a 623/2013. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozatok 
módosításáról

Előterjesztő 6-7. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 6-7. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

8. Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárások megindításáról

9. Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése –  Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése”  című pályázat önerejének 
finanszírozására támogatás igényléséről

10. Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése”  tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről

11. Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése”  tárgyú pályázatok 
önerejének finanszírozására támogatás igényléséről

12. Előterjesztés „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó 
kiegészítő munkák megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozott 
döntés hatályon kívül helyezéséről

13. Előterjesztés „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó 
kiegészítő munkák megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben 
meghozandó döntésről

Előterjesztő 8-13. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 8-13. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

Zárt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés a szociális keret terhére történő egyszeri támogatás megállapításáról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető



Határidő: 2014. január 9.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a köznevelési intézményekben a digitális átálláshoz szükséges végpontok 
kialakításáról

Papp István: Itt fel van sorolva, hogy mely intézményekről van szó. Árajánlatok lettek bekérve, a 
legolcsóbb ajánlatot egy hatvani vállalkozó, Szűcs János egyéni vállalkozó (Hatvan, Traktor u. 6.) 
adta.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2/2014. (I. 09.) számú – 3 „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  a  digitális  átálláshoz  szükséges  végpontok 
kialakításával  Szűcs János egyéni  vállalkozót (székhely:  3000 Hatvan,  Traktor út  6.)  bízza meg 
bruttó 536.783,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 959/2013. (XII. 19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

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

2./ napirendi pont 
Előterjesztés adósságkonszolidáció igénybevételéről

Bánkutiné Katona Mária:  Megjelent a Magyarország 2014.  évi  központi  költségvetéséről  szóló 
törvény,  amelyben  olvasható,  hogy  2014.  évben  konszolidálják  az  önkormányzatoknak  az 
adósságát.  Megpróbáltunk kicsit  előremenni, mert  az van a törvényben, hogy január 14-ig kell 
majd feltölteni ezt az állományt a kincstár részére. Útmutató még nem jelent meg, én próbáltam 
informálódni,  de  még  nincsen  semmiféle  többletinformáció,  ezért  a  tavalyi  alapján  egy  ilyen 
nyilatkozatot állítottunk össze. Amennyiben ez megfelel, akkor nem kell külön ezért a képviselő-
testületet összehívni, de még nincsen útmutató ezzel kapcsolatban. Itt a december 31-én meglévő 
hitelállományunkat,  amit  még  2010.  előtt  vett  fel  az  önkormányzat  és  –  új  elemként  –  a 
folyószámlahitelnek  a  december  20-i  állományát  is  átvállalja  az  állam.  Ezeket  próbáljuk 
megcélozni, hogy bekerüljön ebbe az adósságállományba. 
Papp István: Amik devizában lettek felvéve, azzal mi van?
Bánkutiné Katona Mária: Nekünk nincsen devizahitelünk.
Papp István: A strandra is vettek fel.
Bánkutiné  Katona  Mária:  Azt  nem  az  önkormányzat,  hanem  a  Zrt.  vette  fel  és  ott  még  az 
önkormányzatnak nem volt kezese. Az nincs, nem lehet benne.
Papp István: Az is egy komoly összeg. 
Bánkutiné Katona Mária: Olyan 33 MFt-nál tart kb. ami az utolja. 
Papp István: Akkor 900 MFt-tól több egy kicsit az az összeg, amit átvállal az állam, ugye? 
Bánkutiné Katona Mária: Félévkor több, mint 400 MFt-ot vállalt át és most a maradékot.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  az  adósságkonszolidáció 
igénybevételéről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 



1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 
67. §-ában foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni.

2. Hatvan Város Önkormányzata adósságrendezési eljárás alatt nem áll.

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat nem 
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy:

a) megtegye a költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) a költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Hatvan város polgármesterét, 
hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoz-
tassa a képviselő-testületet.

Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub polgármesteri keretből történő 
támogatásáról 

Papp István: Itt 100.000,- Ft-ról van szó, amit polgármester úr felajánlott a Nyugdíjas Klubnak.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  Liszt  Ferenc  Vasutas 
Nyugdíjas  Klub  polgármesteri  keretből  történő  támogatásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub 
(székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.) számára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A 
fenti összeg Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe betervezésre 
kerül.

Határidő: 2014. január 31. (a támogatási szerződés megkötésére)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az ivóvíz közmű vagyon bérleti díj ellenében történő működtetéséről

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



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ivóvíz közmű vagyon bérleti 
díj  ellenében  történő  működtetéséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2., cégjegyzék száma: 10-10-020086; képviseli: dr. Bánhidy Péter 
vezérigazgató) és Hatvan Város Önkormányzata között 2013. december 6. napján  a 2013-2014. évi 
bérleti díj fizetéséről megkötött – jelen határozat mellékletét képező – megállapodást. 

Határidő: 2013. december 6.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki Iroda  útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. működésével kapcsolatos döntésekről

Papp István:  Új szolgáltató Kft. alakult, január 1-től ők viszik a közétkeztetést és egy 20 MFt-os 
pénzalapot kapnak, hogy meg tudják venni az dolgokat előre. 

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 6/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
működésével  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
egyszemélyi tulajdonosa és alapítója elszámolási kötelezettség mellett 20.000.000,-Ft, azaz 
Húszmillió forint összeget fizet meg a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) részére közszolgáltatási díjelőleg jogcímén 2014. június 30. napjáig, a 
köztük 2013. december 19. napján létrejött közszolgáltatási szerződés alapján, mely összeget a 
Társaság csak és kizárólag a 2013. december 19. napján megkötött munkahelyi és közétkeztetési 
közszolgáltatási szerződésből eredő szerződéses kötelezettségeinek az ellátására fordíthatja.

Határidő: 2014. január 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 7/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
működésével  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hatvan Közétkeztetési Kft. (3000 Hatvan, Géza 
fejedelem u. 2.) részére munkahelyi és közétkeztetési közfeladatai ellátásához 90 %-os 
rezsiköltséget határoz meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



6./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet kórház épületének 
homlokzatfelújításával kapcsolatos döntésről

Papp István:  Itt egy 200 MFt-os beruházás keretében az önkormányzat önerejéből a kórháznak a 
kastély irányába levő részét újítjuk fel ebből a pénzből és reményeink szerint majd a kormány is 
beszáll a maradékba. Kb. 400 MFt-ért az egészet be lehetne pucolni kívülről, mert már messziről 
látszik, hogy nem szép és egy előzetes akarattal ezt elkezdjük.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 8/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  hatvani  Albert  Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet  kórház  épületének  homlokzatfelújításával  kapcsolatos  döntésről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézetnek helyt adó, 3000 Hatvan, Balassi B. út 16. szám (hatvani 
2713/5 hrsz.) alatti ingatlanon  található kórház rendeltetésű épület déli homlokzatfelújítás 
beruházásának megvalósításához 200.000.000,- Ft támogatást biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet fenntartójával a támogatás nyújtása érdekében a tárgyalásokat megkezdje 
és a támogatás nyújtásáról szóló megállapodás tervezetét a képviselő-testület elé terjessze.

Határidő: azonnal (tárgyalások megkezdésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a 622/2013. (IX. 12.) és a 623/2013. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozatok 
módosításáról

Papp István: Itt csak értelmezési probléma volt, ugye? 
Schósz Gabriella:  A Hegyalja úti játszótérhez szükséges azt a teljes kerítésszakaszt elhelyezni, a 
nagygombosi  játszótérre  most  nem  kerülne  kerítés  elhelyezésre.  Ezért  kell  módosítani  a 
határozatokat.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 9/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a   622/2013.  (IX.  12.)  és  a 
623/2013. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 622/2013. (IX. 12.) számú határozatát akként 
módosítja, hogy „a Hatvan, Pécsi Sándor utca, Csalános utca kereszteződésénél lévő hatvani 
5508/16 hrsz.-ú ingatlanon, valamint”  szövegrész törlésre kerüljön, valamint a „játszótereken” 
szövegrész helyébe „játszótéren” szövegrész lépjen.

Határidő: 2014. január 9.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 10/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazat  -  
tal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a   622/2013.  (IX.  12.)  és  a 
623/2013. (IX. 12.) sz. képviselő-testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 623/2013. (IX. 12.) számú határozatát akként 
módosítja  hogy „a Hatvan, Pécsi Sándor utca, Csalános utca kereszteződésénél lévő hatvani 
5508/16 hrsz.-ú ingatlanon, valamint”  szövegrész törlésre kerüljön, valamint a „játszótereken” 
szövegrész helyébe „játszótéren” szövegrész lépjen.

Határidő: 2014. január 9. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési el-
járások megindításáról

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 11/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazat  -  
tal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Bölcsődefejlesztés 
Hatvanban”  című  pályázathoz  kapcsolódó  közbeszerzési  eljárások  megindításáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd utcai és Mohács utcai 
bölcsődék részére riasztórendszer kiépítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
A beszerzés nettó becsült értéke 1.300.000.-Ft. Az 1. rész elnevezése „A Hajós Alfréd utcai bölcsőde 
részére riasztórendszer kiépítése”, becsült értéke nettó 950.000-Ft. A 2. rész elnevezése „A Mohács 
utcai bölcsőde részére riasztórendszer kiépítése”, becsült értéke nettó 350.000.-Ft.
A pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd utcai és Mohács utcai 
bölcsődék részére riasztórendszer kiépítése” elnevezésű, 1.300.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő 
Kft.  képviselője.

Határidő: 2014. január 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 12/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazat  -  
tal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Bölcsődefejlesztés 
Hatvanban”  című  pályázathoz  kapcsolódó  közbeszerzési  eljárások  megindításáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd utcai bölcsőde részére 
bútorok beszerzése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 1.300.000.-Ft.
A pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hajós Alfréd utcai bölcsőde részére 
bútorok beszerzése” elnevezésű, 1.300.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
3.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő 
Kft.  képviselője.

Határidő: 2014. január 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesz-
tése – Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázat önerejének finanszírozására 
támogatás igényléséről

Papp István: Itt arról van szó, hogy az önrészt is meg lehet igényelni, 10.487.455,- Ft-ot és ha azt is 
megkapjuk, akkor 100%-ban lesz az egész finanszírozva.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 13/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazat  -  
tal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat 
helyi  jelentőségű  vízvédelmi  rendszereinek  fejlesztése  –  Újhatvan  belterületi  csapadékvíz 
rendezése” című pályázat önerejének finanszírozására támogatás igényléséről  szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 
kódszámú, „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése – 
Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” című pályázat önerejének európai uniós forrásból 
történő finanszírozására támogatást igényel.

A projekt bruttó elszámolható költsége: 209.749.093,- Ft,, a megítélt támogatás: 199.261.638,- Ft, az 
önerő (15%)összege:  10.487.455,- Ft.

Határidő: 2014. január 31. (pályázat benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



10./ napirendi pont 
Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről

dr. Borbás Zsuszanna: Itt KEOP-os energetikai pályázatokról beszélünk, aminek most írtuk alá 
december végén a támogatási szerződését. Ennek keretében a Polgármesteri Hivatal, a Kossuth L. 
Általános Iskola, a Gesztenyéskert Óvoda, a Varázskapu Óvoda és az 5. sz. Általános Iskola 
energetikai felújítása történik meg. Már kiválasztottuk a kiviteli terv készítő cégeket, de rájöttünk 
arra, hogy sokkal gyorsabban haladna a dolog, ha a kiviteli terv és a kivitelezés egyszerre zajlana, 
ezért így indítanánk meg a közbeszerzési eljárásokat, közös megegyezéssel pedig megszüntetjük a 
tervezőkkel a szerződéseket. Ők ebbe belementek, mert azt mondták, hogy nem tudnák vállalni a 
kiviteli tervek leszállítását olyan határidőre, hogy időben végezzünk a kivitelezéssel. 
Megegyeztünk velük, mindenféle jogukról lemondtak, tehát az engedélyes tervekkel 
rendelkezhetünk, úgyhogy kiviteli terv és kivitelezésre írtuk ki a közbeszerzési eljárást.
Papp István: Ez mit  jelent? Kívülről be lesz pucolva és ablakcsere lesz az iskolákban és az 
óvodákban is? 
dr. Borbás Zsuzsanna: Igen.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 14/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazat  -  
tal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Közintézmények 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 760/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 
2013. november 29. napján a Bautender Ziegel Kft.-vel (székhely: 6721 Szeged, Madách u. 17. 2/6.) 
megkötött az 5. számú Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek 
elkészítése tárgyú Tervezési Szerződést közös megegyezéssel megszünteti. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2014. január 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 15/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Közintézmények 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 761/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 
2013. november 29. napján a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 
37.) megkötött a Kossuth Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek 
elkészítése tárgyú Tervezési Szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni. A Képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2014. január 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 16/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Közintézmények 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 762/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 



2013. november 29. napján a Bautender Ziegel Kft.-vel (székhely: 6721 Szeged, Madách u. 17. 2/6.) 
megkötött a Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek 
elkészítése tárgyú Tervezési Szerződést közös megegyezéssel meg kívánja szüntetni. A Képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2014. január 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 17/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Közintézmények 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 763/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 
2013. november 29. napján a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 
37.) megkötött a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges 
kiviteli tervek elkészítése tárgyú Tervezési Szerződést közös megegyezéssel megszünteti. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat 
aláírására.

Határidő: 2014. január 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 18/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Közintézmények 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 764/2013 (X. 31.) számú határozata alapján 
2013. november 29. napján a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 
37.) megkötött a Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli tervek 
elkészítése tárgyú Tervezési Szerződést közös megegyezéssel megszünteti. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2014. január 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése”  tárgyú pályázatok önerejének 
finanszírozására támogatás igényléséről

Papp István: Itt ugyanarról van szó, mint az újhatvani csapadékvíz projektben.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 19/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Közintézmények 
épületenergetikai  fejlesztése”  tárgyú  pályázatok  önerejének  finanszírozására  támogatás 
igényléséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0096 
kódszámú, „Hatvan, Kossuth Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése” című pályázat önerejének európai uniós forrásból történő finanszírozására támogatást 
igényel.
  
A projekt bruttó elszámolható költsége: 222.065.374,- Ft, a megítélt támogatás: 188.755.568,- Ft, az 
önerő (15%) összege: 33.309.806,- Ft.

Határidő: 2014. január 31. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 20/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  megtárgyalta  a  „Közintézmények 
épületenergetikai  fejlesztése”  tárgyú  pályázatok  önerejének  finanszírozására  támogatás 
igényléséről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
kódszámú, „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése”  című pályázat önerejének európai uniós forrásból történő 
finanszírozására támogatást igényel.
 
A projekt bruttó elszámolható költsége: 170.878.873,- Ft, a megítélt támogatás: 145.247.042,- Ft, az 
önerő (15%) összege: 25.631.831,- Ft.

Határidő: 2014. január 31. (pályázat benyújtására)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészí-
tő munkák megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozott döntés hatályon 
kívül helyezéséről

dr. Borbás Zsuzsanna: Született egy döntés a közbeszerzési eljárás eredményeként a Hajós Alfréd 
utcai bölcsőde esetében pótmunkák elvégzéséről, amit a Calyisto Kft. nyert meg. A közbeszerzési 
tanácsadó cég küldte meg ehhez nekünk az adatokat, de tévesen küldte meg az ő ajánlati árukat, 
ezért kellene ezt a döntést hatályon kívül helyezni és új döntést hozni.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 21/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága az 1207/2013. (XII. 10.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2014. január 9.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

13./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészí-
tő munkák megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó 
döntésről



dr. Borbás Zsuzsanna: Ez az előzőhöz  kapcsolódik, csak ide már képviselő-testületi döntés kell, 
mert plusz forrást kell biztosítani.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 22/2014. (I. 09.) számú – 3 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hajós Alfréd úti bölcsőde 
épület  felújítási  munkálataihoz  kapcsolódó  kiegészítő  munkák  megrendelése”  elnevezésű 
közbeszerzési  eljárással  összefüggésben meghozandó döntésről  szóló előterjesztést  és  az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 751/2013. (X. 31.) számú határozata alapján 
indult „A Hajós Alfréd úti bölcsőde épület felújítási munkálataihoz kapcsolódó kiegészítő munkák 
megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Calyisto Ingatlanforgalmazó Kft.(székhely: 1132 Budapest, 
Kádár u. 9-11. 8. em. 94.) 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 3.500.000.-Ft + ÁFA 
ajánlati ár összeget.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2014. január 10. (a módosított írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Ezt követően Papp István elnök  zárt ülést rendelt el, ahol még egy napirendi pont került 
megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv készült. 

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

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


