22

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága 2014. január 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről

Jelen vannak:
Papp István
Lestyán Balázs
Marján János
Bagi Miklós

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol.
Kondek Zsolt

képviselő, állandó meghívott

A meghívottak közül az ülésen megjelentek:
dr. Szikszai Márta
Bánkutiné Katona Mária
Schósz Gabriella
dr. Borbás Zsuzsanna
Rékasi Éva
Dudásné Csikós Ágnes
Lisztik Lászlóné

jegyző
gazdálkodási irodavezető
műszaki és városfejlesztési irodavezető
pályázati és településfejlesztési osztályvezető
számviteli, vagyonnyilvántartási és kezelési osztályvezető
általános igazgatási osztályvezető
Hatvani Szociális Szövetkezet ügyvezető

Jegyzőkönyvvezető:

Barna Attiláné
* * *

Papp István bizottsági elnök
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István bizottsági elnök
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül a 13.
„Előterjesztés közterületek rendezésével kapcsolatos döntésekről” címen szereplő napirendi
pontot vegye le a bizottság napirendjéről. Továbbá kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjei
közé az „Előterjesztés a Média Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
munkaszerződésének módosításáról” szóló illetve az „Előterjesztés a hatvani 5230 helyrajzi
számú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről” című napirendi
pontokat.
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Papp István bizottsági elnök
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátotta azt.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. január 28-i nyílt ülésének napirendjét a következők
szerint állapította meg:
NAPIREND
NYÍLT ÜLÉS:
1. Előterjesztés a hatvani 2600/5 hrsz. alatti, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti
ingatlanoknak a Hatvani Szociális Szövetkezet részére történő bérbeadásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának
módosításáról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
3. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára
történő 2014. évi albérletbe adásáról a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Szakiskola részére
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
4. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
5. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2014. évi
munkatervének elfogadásáról
(HATÁROZAT-MINŐSÍTETT)
6. Előterjesztés az önkormányzati adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére
irányuló külső szakértő igénybevételéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés egyes hatvani önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok
vagyonkezelésbe adásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
9. Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonbavételéről szóló
megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
10. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2014. évre
vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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11. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék
feldolgozásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
12. Előterjesztés korcsolyázás tanulását segítő oktatóeszközök vásárlásáról
(HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
14. Előterjesztés „Hatvan, Kossuth Lajos Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola
épületenergetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
15. Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz
kapcsolódó határozatok hatályon kívül helyezéséről
(HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
16. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
17. Előterjesztés „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert
Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
18. Előterjesztés az „5. sz. Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
19. Előterjesztés a „Gesztenyéskert Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
20. Előterjesztés a „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
21. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
22. Előterjesztés a „Varázskapu Óvoda épületének energetikai
elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

korszerűsítése”

23. Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
24. Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb
papíráru beszerzése” és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárások megindításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
25. Előterjesztés „Középkori városmakett” című szoborhoz kapcsolódó döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
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26. Előterjesztés
„A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű
pályázattal kapcsolatos szerződések módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
27. Előterjesztés ”Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika vizsgálata”
elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
28. Előterjesztés a „Kulturális Szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
29. Előterjesztés a csatorna beruházás I. és II. üteme során keletkezett műszaki hibák
kijavításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
30. Előterjesztés Tarsoly Imre, Kondek Zsolt és Nádas Sándor önkormányzati
képviselők képviselői kereteinek felhasználásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
32. Előterjesztés
a
Média-Hatvan
Nonprofit
munkaszerződésének módosításáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
33. Előterjesztés a hatvani 5230 helyrajzi
tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Közhasznú

számú

állami

Kft.

ügyvezetője

tulajdonú

ingatlan

Határidő: 2014. január 28.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 2600/5 hrsz. alatti, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti
ingatlanoknak a Hatvani Szociális Szövetkezet részére történő bérbeadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Egy éves bérleti díj van megállapítva.
Van-e már vetve valami?
Lisztik Lászlóné ügyvezető
Nemsokára lesz.
Papp István bizottsági elnök
Mi lesz?
Lisztik Lászlóné ügyvezető
Fóliába salátával kezdünk, kint pedig burgonya, zöldborsó, paprika, uborka. paradicsom.
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
39/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 2600/5 hrsz. alatti, valamint a hatvani 2603 hrsz. alatti ingatlanoknak a
Hatvani Szociális Szövetkezet részére történő bérbeadásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal
és
a
MÁV
Vagyonkezelő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársasággal 2013. április 2. napján megkötött földhaszonbérleti szerződés 3.4 pontja
alapján 2014. február 1. napjától 2017. október 31. napjáig tartó határozott időtartamra bérbe
adja a Hatvani Szociális Szövetkezetnek (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a hatvani
2600/5 hrsz.-ú 47.11 AK értékű 1 ha 2332 m2 nagyságú szántó művelési ágú ingatlant és a
hatvani 2603 hrszú ingatlanból 136,75 AK értékű és 3 ha 5797 m2 nagyságú szántó művelési
ágú ingatlanrészt 229.825,-Ft + ÁFA, azaz Kettőszázhuszonkilencezer-nyolcszázhuszonöt forint
+ ÁFA éves bérleti díj összegért, mely bérleti díj összege a bérleti szerződésben
meghatározottak szerint módosítható.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására,
illetőleg a bérleti szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2014. január 31. (az okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának
módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
40/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának módosításáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális
Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja
felhatalmazza Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron
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következő közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát
képviselje.
Határidő: 2014. március 15. (okiratok Cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon Juhász Zoltán felügyelőbizottsági tag lemondásának a tárgyában.
Határidő: 2014. március 15. (okiratok Cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon Gál Erzsébet (an.: Póka Teréz) – 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12.
V/23. szám alatti lakos – felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásának a
tárgyában.
Határidő: 2014. március 15. (okiratok Cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén
igennel szavazzon a szövetkezet jelen határozat mellékletét képező alapszabályt
módosító okiratának elfogadására, illetőleg az alapszabály módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és aláírja.
Határidő: 2014. március 15. (okiratok Cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

3. napirendi pont
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára
történő 2014. évi albérletbe adásáról a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Szakiskola részére
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Támogatjuk a Lesznaiba a gyerekek úszásoktatását 900.000,- Ft+ÁFÁ-val.
Lestyán Balázs bizottsági tag
Hogy jön ki ez az ár?
Papp István bizottsági elnök
Annyiból örülünk, hogy végül is a sajátunkként alakult ez a cég. A másik azért nem garantált
bizonyos dolgokat.
dr. Szikszai Márta jegyző
Meg van az, hogy óránként mennyi, 22.000 vagy 23.000,- Ft. 10 fővel 36 alkalom. Valószínűleg
akkor abban az időben osztott lesz a medencének a használata.
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Lestyán Balázs bizottsági tag
Azért mert 1 főre egy teljes áru jegy 1.000,- Ft.
dr. Szikszai Márta jegyző
De ilyenkor óránként van meghatározva. Ez az intézményi úszásoktatás, most bevontuk a
Lesznait is, mert ezt az intézményt is mi működtetjük.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
41/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszoda intézményi úszásoktatás céljára történő 2014.
évi albérletbe adásáról a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Szakiskola részére című előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója, továbbá mint a Lesznai
Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhelye: 3000
Hatvan, Ratkó József út 10.) működtetője egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi
Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely:
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi úszásoktatás céljára albérletbe adja.
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig
biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Szakiskola (székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10)
részére,mindösszesen 900.000,-Ft+ÁFA értékben, amely az önkormányzat 2014. évi
költségvetésébe beépítésre kerül.
Határidő: 1.) 2014. január 31. (az albérleti szerződés aktualizására)
2.) 2014. február 15. (az önkormányzat 2014. évi költségvetése elfogadásakor)
Felelős: 1.) a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Szakiskola vezetője
2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.

4. napirendi pont
Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Lestyán Balázs bizottsági tag
Van egy rendeletünk, amely a HPV védőoltással kapcsolatos.
Nem az első év, hogy ezt szeretnénk Hatvan városában a 15. életévüket betöltött
lánygyermekek részére biztosítani. 73 leánygyermekről van szó ebben ez évben, aki ezt
megkaphatja. Ki fognak majd menni azok a levelek, amelyek ezen gyermekek szüleit értesítik a
lehetőségről. Meglátjuk, hogy hányan kívánnak élni vele. Pontosan nem tudom, de eddig kb. 70
és 80 % között volt az igénylők száma, ha az elmúlt éveket nézzük.
Tudni kell, hogy az a cég, amit ki szeretnénk választani, az önkormányzatoknak egy egyedi árat
állapít meg, amely jóval kedvezőbb a patikai eladási árnál.
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Nem hivatalos információi, de lehetséges, hogy erre már nem lesz szükség, mert jövőre már
államilag finanszírozott védőoltásként fog az iskolai védőoltási programban megjelenni. De ez
még csak terv.
Papp István bizottsági elnök
Csak lányok kapják?
Lestyán Balázs bizottsági tag
Fiúknak is lehetséges, sőt a védőoltást még terápiás céllal is lehet alkalmazni, de mivel a
lányok a legveszélyeztetettebbek, és a betegég okozta következményt szeretnénk kivédeni,
mely a méhnyakrák, ezért a lányok vannak megcélozva, illetve nekik a legszükségesebb.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
42/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a méhnyakrák elleni védőoltásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltást 2014.
évben a Silgard J07BM01 vakcinával biztosítja, tekintettel arra, hogy ez az oltóanyag a
humán papillóma vírus 6-os, 11-es, 16-os és 18-as típusai által okozott
megbetegedések ellen nyújt védelmet. Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestülete megbízza Hatvan város polgármesterét, hogy az MSD Pharma Hungary
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)
valamint a Gyógyszerszállító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társasággal (Székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u. 44) szerződést kössön, az
oltóanyag vásárlására és szállítására.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a méhnyakrák elleni védőoltás
pénzügyi fedezetét 3.794.175,- Ft összegben a 2014. évi költségvetésébe betervezi.
Határidő: 2014. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5. napirendi pont
Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2014. évi
munkatervének elfogadásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását, az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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43/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyólag elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2014.
évi munkatervét.
Határidő: 2014. január 31. (tájékoztatásra)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda
útján

6. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére
irányuló külső szakértő igénybevételéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Gondolom, ez azért kell, hogy ne nehogy elfogultsággal vádoljanak bennünket.
dr. Szikszai Márta jegyző
Nem, nem azért kell. Azért kell, mert nincsenek meg azok a könyvvizsgálói ismeretek házon
belül, amik ezeknek az adóellenőrzéseknek a lefolytatásához szükségesek, tehát itt
adóhatósági részről az adóosztály helyt áll, de a számviteli, könyvvizsgálati kérdésekben ott
bevonjuk ezt a külső szakértőt. Ez eddig is ment, tehát már velük dolgozunk. A testületet
annyiban érint, hogy itt az ő megbízási díjukat, illetve a teljesítményfüggő díjat azt a testület
állapítja meg, annak adott esetben elég nagy költségvetési vonzata lehet.
Lestyán Balázs bizottsági tag
És ez mindenképpen pozitívra hozza ki az eredményt remélhetőleg?
dr. Szikszai Márta jegyző
Jogszabályoknak megfelelően. Van, amikor pozitív, van, amikor negatív.
Marján János bizottsági tag
És hány adózót jelent ez?
dr. Szikszai Márta jegyző
Ahol ezt igénybe vettük? Eddig egy. Egy adóalany kettő vizsgálattal.
Marján János bizottsági tag
Tehát nem az, hogy mindenkit?
dr. Szikszai Márta jegyző
Nem mindenkit.
Marján János bizottsági tag
Mert nem ez van leírva az anyagban, azért kérdeztem rá. Mert, hogyha általánosságban ezt
így csináljuk, akkor mindenkit lekönyvvizsgálunk 70.000,- Ft-ért, ez elég horribilis összeg. Akkor
azt kell beleírni, hogy ez nem, csak célzottan, egyedileg vizsgáljuk ezeket.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Ha külső szakértő igénybevétele történik, tehát nem minden esetben, tehát most is csak egy
esetben történt külső szakértő igénybevétele.
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Marján János bizottsági tag
15% elég durva szám a mai világban, de ha talál valamit, ami pozitív, akkor rendben van, csak
én szűkítettem volna ezt a lehetőséget.
dr. Szikszai Márta jegyző
Jelenleg két vizsgálat van folyamatban, az egyiknél valószínű, hogy a javára, a másikban pedig
valószínű, hogy az önkormányzat javára történik a megállapítás, tehát az egyikben lesz 15%, a
másikban nem lesz, de ennek még ebben az évben biztos, hogy nem is lesz semmiféle
kihatása, mert nyilvánvaló, hogyha megállapítjuk az adóhiányt, a fellebbezés úgy van, hogy
jogerő esetén.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
44/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a jegyző előterjesztésében megtárgyalta
az önkormányzati adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére irányuló külső szakértő
igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt a Hatvan város
illetékességi területén ideiglenes vagy állandó jelleggel vállalkozói tevékenységet folytató
magánszemélyek, és társaságok önkormányzati adóhatósági hatáskörbe tartozó
adókötelezettségének teljesítésére irányuló ellenőrzésre vonatkozóan külső szakértő igénybe
vételére.
Külső szakértő igénybevétele esetén az egyösszegű vállalási alapdíj adóalanyonként 70.000,Ft+ÁFA, a teljesítmény függő díj a feltárt és elismert adó teljesítés esetén fizetendő a feltárt adó
maximum 15 %-a lehet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a külső szakértő igénybevételére irányuló
szerződés megkötésére.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője Gazdálkodási Iroda útján

7. napirendi pont
Előterjesztés egyes hatvani önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Van két ingatlan, amit nagyon drága lenne felújítani és így pályázat útján értékesítené az
önkormányzat.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
45/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta egyes hatvani önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani
5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található
lakás megnevezésű, 89 m2 nagyságú ingatlant, legalább bruttó 3.700.000,- Ft, azaz
Hárommillió-hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak
szerint.
Határidő: 2014. január 31. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján
46/2014. I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta egyes hatvani önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani
4604/14/A/3 helyrajzi számú, természetben Tabán út 4. fsz. 1. szám alatt található lakás
megnevezésű, 20 m2 nagyságú ingatlant, legalább bruttó 1.400.000,- Ft, azaz Egymillió
négyszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.
Határidő: 2014. január 31. (meghirdetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

8. napirendi pont
Előterjesztés a Szúnyog-szigeten önkormányzati tulajdonban
vagyonkezelésbe adásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

álló

ingatlanok

Papp István bizottsági elnök
Már jogi bizottsági ülésen is volt róla szó. Ez azért történik, az ÁFA üggyel kapcsolatosan, igaz
Jegyző asszony?
dr. Szikszai Márta jegyző
Igen.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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47/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Szúnyog-szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe
adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó és a Heréd patak által
körülhatárolt, ún. Szúnyog szigeten lévő valamennyi ingatlanát és ingatlan-illetőségét
határozatlan időre, ellenérték nélkül vagyonkezelésbe adja a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező
vagyonkezelési szerződés aláírására.
Határidő: 2014. február 5.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

9. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonbavételéről szóló
megállapodás aláírására vonatkozó felhatalmazásról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés
határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
48/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 2602 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonbavételéről szóló megállapodás
aláírására vonatkozó felhatalmazásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a hatvani 2602 hrsz.-ú,
kivett középiskola (MÁV tanműhely) megnevezésű 3580 m2 nagyságú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot
megtegye és a megállapodást, valamint a kapcsolódó okiratokat az önkormányzat nevében
aláírja.
Határidő: 2014. február 1. (MNV Zrt. részére történő továbbításra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

10. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2014. évre
vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
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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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
49/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2014. évre vonatkozó
sírhely-gazdálkodási tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. által készített 2014. évre vonatkozó sírhelygazdálkodási tervet jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék
feldolgozásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Meg lett pályáztatva és a legolcsóbbat a Memento Környezetkultúra Kft. (Bodrogkeresztúr)
adta. Ez Tokaj hegyalja és van ott egy kőbánya is és vannak ilyen halak, nagyon szép. Ők ezzel
foglalkoznak gondolom, meg jó eszközeik vannak. Meg finom bor van arra.
Marján János bizottsági tag
Szerinted hol végzi ezt a tevékenységet?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Kint a Boldogi úton, a volt konzervgyári területen, ott végezte korábban is.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
50/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék
feldolgozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város területén található építési bontási
törmelékek összetörési, valamint válogatási munkálataival a MENTO Környezetkultúra Kft.-t
(székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz.) bízza meg bruttó 2.096,- Ft/tonna egységáron
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legfeljebb bruttó 10.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerül.
Határidő: 2014. február 15. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12. napirendi pont
Előterjesztés korcsolyázás tanulását segítő oktatóeszközök vásárlásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ezek a pingvinek lennének. Gyöngyösön láttam először pingvineket jégpályán. Jó az, mert
támaszkodik a kicsi, meg nagyoknak se árt néha támasztéknak.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
51/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a korcsolyázás tanulását segítő oktatóeszközök vásárlásáról szóló előterjesztést
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárol a Média-Hatvan
Nonprofit Közhasznú Kft.-től 4 darab oktatóeszközt 82.500,- Ft + ÁFA/darab áron, összesen
330.000,- Ft + ÁFA összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adás-vételi szerződés
aláírására.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetési rendeletébe betervezésre kerül.
Határidő: 2014. február 5. (a szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
Kondek Zsolt képviselő, állandó meghívott megérkezett.

13. napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Be lettek adva árajánlatok és a legkedvezőbb ajánlattevő a Barnibau Kft. kapta meg a jogot.
Most ezzel mi van? Kiköltözött a lakó vagy ki lett költöztetve?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ez üres lakás és a következő bérlő, hogy be tudjon költözni, ahhoz szükséges felújítani.
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Papp István bizottsági elnök
Ez mikor üresedett meg?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Pontosan nem tudom, nem most.
Marján János bizottsági tag
Elfogyott a pénzünk a lakásalapról? Nincs egy fillér sem most már?
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Van azért, a saját bevétel jön majd, ami önkormányzati, az olyan 9-10 millió Ft egy évben, ami
még a törlesztésekből befolyik, meg áthozott is van. De hát több az igény a lakásfelújításokra,
meg lakásvásárlást is döntött a képviselő-testület.
Papp István bizottsági elnök
Végül is ez az ár nem sok ahhoz képest, hogy egy csőtörésért elkérnek 60-70.000,- Ft-ot egy
óra munkáért, vízvezetékszerelő.
Marján János bizottsági tag
Nem az a gond, hanem az egyiket eladjuk, a másikat felújítjuk, itt az a kérdés, hogy mit miért
csinálunk.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Be kell forgatni, tehát először is az a fedezet, ami befolyik bevétel.
Marján János bizottsági tag
Csak arra gondoltam, hogy most szavaztunk az előbb, kettőt megpróbálunk eladni, mert olyan
sokba kerül, most itt az a kérdés, hogy mikor térül meg, tehát az egyiknél megtérül, a másiknál
nem térül meg.
dr. Szikszai Márta jegyző
Azokra rengeteget kellene költeni, Gabi a műszaki állapotról mond pár szót.
Papp István bizottsági elnök
Pontosan merre van az a kettő, amit el akarunk adni?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az egyik a Grassalkovich úton van, a Viki játékbolt mögötti lakás, amibe van ez a 80 m2-es
lakás. Melyik volt a másik lakás?
Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási és kezelési osztályvezető
Tabán u. 4.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ez lakás céljára nem alkalmas a Tabán úti lakás. Volt egy ideiglenes lakás kijelölve, de a lakás
kritériumainak nem felel meg.
Papp István bizottsági elnök
Sejtem, hogy milyen lakóövezet az ott, el tudom képzelni, akkor ott tető is, meg ilyesmi is, nem?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Grassalkovich úton? Igen.
Papp István bizottsági elnök
Annyit nem fognak adni érte, esetleg, ha valakinek ingatlan kell. Az rettenetes, bontani kellene.
Inkább a terület, más nem.
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Marján János bizottsági tag
De azért emlékeztessük már a jó népet, hogy aki lelépett, egyszer bizottsági szinten elfogadtuk,
meg testületi szinten is, hogy valamit megpróbálunk tőlük behajtani, ha már ilyen állapotban
hagyták az ingatlant.
Papp István bizottsági elnök
Azoktól nem tudsz.
Marján János bizottsági tag
De most én erről beszélek.
Papp István bizottsági elnök
A Horváth M. úti. Itt is olyan lakók laktak, akik nem nagyon törődtek a közvagyon védelmével és
nem fizettek, gondolom én.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Az üzemeltetőnek, a Városgazdálkodási Zrt.-nek fogjuk jelezni.
Marján János bizottsági tag
2-3 millió Ft-okat elköltünk egy ilyen kéglire. Ez mikor fog megtérülni? Az életbe se.
Kondek Zsolt képviselő
Aki üzemelteti ezt az ingatlant, nem ellenőrzi, hogy milyen állapotú? Valamiféle ellenőrzést csak
kellene csinálni itt azok között, akik ..legalább negyedévente végigjárni ezeket a lakásokat,
hogy rendeltetésszerűen használják-e, nem-e már esetleg a radiátort is leszerelték és úgy adják
vissza, hogy fél év múlva fel kell törni és már nincs benne semmi.
Papp István bizottsági elnök
Láttam már olyan lakást, hogy 25 kg csikket szedtek össze, meg fertőtleníteni kellett az egész
lakást. Nem most volt ez már, régen.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Évente egyszer ..
Kondek Zsolt képviselő
Az kevés, egy év alatt szét lehet szedni egy lakást. Én azt mondom, hogy havonta is, tehát ha
én bérbeadok valamit, akkor havonta egyszer odamegyek és megnézem, hogy rendben van-e.
Papp István bizottsági elnök
Most már azért jobb a helyzet, mint régebben volt. Jobban ellenőrizték, szabadjára volt hagyva.
Így nem próbálkoztak vele, mert akkor megsértődtek volna, bizonyos emberek nem úgy
viselkednek, ahogyan ezt elvárná a közösség.
Kondek Zsolt képviselő
Akkor csak egy ember sértődik meg, így meg az egész város.
Papp István bizottsági elnök
Ez hatósági ügy, az ellenőrzés, ugye?
dr. Szikszai Márta jegyző
Nem, az üzemeltetőnek a dolga.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
52/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000
Hatvan, Gábor Áron u. 22.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza
meg bruttó 2.277.148,- Ft összegben az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1.
4/8. szám alatti lakás teljes felújításával.
Pénzügyi forrás a 2014. évi költségvetésbe betervezésbe kerül.
Határidő: 2014. február 28. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14. napirendi pont
Előterjesztés „Hatvan, Kossuth Lajos Általános Iskola és 5. sz. Általános Iskola
épületenergetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt a pályázat szerint ki kell írni műszaki ellenőrt és egyebeket.
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Műszaki ellenőr, illetve a nyilvánosság.
Papp István bizottsági elnök
Tehát ezzel kapcsolatos az egész, mert mind a kettő megnyerte a pályázatot, tehát indulhat a
beruházás mind a két helyen.
Marján János bizottsági tag
A 2-es projektnél néztem ezt a tájékoztatást nyilvánosságra, ehhez ilyen különleges
szakértelem kell, hogy erre valaki pályázzon vagy ez is meghívásos tender volt? Azért
kérdezem, hogy a Média-Hatvan nem tud ilyet ellátni?
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
El tudná, de a Média-Hatvan szinte minden pályázatunknál már ellátja, úgyhogy most már az ő
kapacitása az véges, de egyébként ez a cég, a Tender-Press Kft. velük már nagyon sokat
dolgoztunk, nagyon sok mindent kiad alvállalkozásba a Média-Hatvannak, tehát a MédiaHatvan ezzel a céggel is együtt dolgozik, de majdnem minden pályázatunknál, a Média Hatvan
dolgozik.
Marján János bizottsági tag
Még jó, hogy itt van helyben, Hatvanban. Fel kell venni egy szakembert és már is megoldott.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
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Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
53/2014. (I. 28.) 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
a KEOP-5.5.5.0/A/12-2013-0096 azonosító számú „Hatvan, Kossuth Általános Iskola és 5. sz.
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretén belül a projekt
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével az Incorso Kft-t
(székhely: 1112 Budapest, Botfaluköz 16.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg bruttó 7.747.000,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázatban
rendelkezésre áll.
Határidő: 2014. február 5. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

54/2014. (I. 28.) 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
a KEOP-5.5.5.0/A/12-2013-0096 azonosító számú „Hatvan, Kossuth Általános Iskola és 5. sz.
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretén belül a projekt
megvalósításához szükséges tájékoztatás és nyilvánosság feladatok elvégzésével az
TenderPress Kft-t (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.), mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 2.222.500,- Ft összegben. Pénzügyi
forrás a pályázatban rendelkezésre áll.
Határidő: 2014. február 5. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Városfejlesztési Iroda útján

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

15. napirendi pont
Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz
kapcsolódó határozatok hatályon kívül helyezéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Itt születtek az épületenergetikai pályázatokkal kapcsolatban képviselő-testületi döntések arra
vonatkozóan, hogy a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal és a Varázskapu
Óvoda épületéhez szükséges kiviteli terveket a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel készítteti el az
önkormányzat. Megvannak a döntések, a szerződések aláírásra kerültek és időközben jelezte a
tervező cég, hogy nem tudja határidőre teljesíteni a feladatot és ezért születtek olyan döntések
is, hogy akkor megszüntetnénk velük a szerződést, mert nekünk viszont nagyon sietni kellene.
Gyorsabban haladnánk, ha kiírnánk egy közbeszerzési eljárást kiviteli terv és kivitelezésre. Ez
az eljárás ez le is zajlott mindhárom esetben, de időközben váratlan fordulat történt, mert a
Grafit Kft. elkezdte szolgáltatni a terveket. Tehát annak ellenére, hogy le lett vele egyeztetve,
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sőt ő kérte, hogy ezt a feladatot nem tudja elvégezni, ahhoz képest leadta a kiviteli terveket.
Mivel a megszüntető határozatot még nem írtuk alá, ráadásul majd a bizottság dönt arról, hogy
két esetben eredménytelen is lenne a közbeszerzési eljárás a kiviteli tervre és kivitelezésre,
mert a becsült értéknél jóval magasabb ajánlatok érkeztek, ezért mivel megkaptuk a kiviteli
terveket, célszerű lenne velük folytatni a munkát, mert most már annyira nem sietünk és akkor
ezeket a határozatokat hatályon kívül helyezni, mert velük megszüntetjük a szerződést.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
55/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó
határozatok hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 13/2014. (I.9.), a 15/2014. (I.9.) és a
16/2014. (I.9.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2014. február 5. (a határozat megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16. napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázattal kapcsolatos döntésről
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
56/2014. (I. 28.) 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 a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 azonosítószámú, „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című
pályázat keretén belül a főzőiskola foglalkozásainak megtartásával a Dietőr Egészségügyi és
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 72.) mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 199.390,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a
pályázati támogatásból biztosított.
Határidő: 2014. január 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
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17. napirendi pont
Előterjesztés „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert
Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Ez ugyanaz, mint ami az előbb volt, csak a másik pályázat, tehát másik épületeket érintene:
Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és a Gesztenyéskert Óvoda.
Papp István bizottsági elnök
Ez a pályázatunk is nyert, ugye?
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Igen, egyszerre.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
57/2014. (I. 28.) 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
a KEOP-5.5.5.0/A/12-2013-0143 azonosító számú „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu
Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretén belül a
projekt megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével az Incorso Kft-t
(székhely: 1112 Budapest, Botfaluköz 16.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb
ajánlattevőt bízza meg bruttó 5.969.000,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázatban
rendelkezésre áll.
Határidő: 2014. február 5. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján
58/2014. (I. 28.) 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
a KEOP-5.5.5.0/A/12-2013-0143 azonosító számú „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu
Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat keretén belül a
projekt megvalósításához szükséges tájékoztatás és nyilvánosság feladatok elvégzésével a
TenderPress Kft.-t (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 59-61.), mint az önkormányzat
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 1.651.000,- Ft összegben. Pénzügyi
forrás a pályázatban rendelkezésre áll.
Határidő: 2014. február 5. (szerződéskötésre)

42

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és
Városfejlesztési Iroda útján

18. napirendi pont
Előterjesztés az „5. sz. Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Ki lett írva pályázat és egy szegedi cég nyert.
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Ez eredményes ez a közbeszerzési eljárás, a Plusz Építő Kereskedelmi és Építőipari Kft. adta a
legkedvezőbb ajánlatot és a becsült értéken belül van az összeg.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
59/2013. (I. 28.) 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 756/2013. (X. 31.) számú határozatában „5. sz. Általános Iskola
épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a PLUSZ ÉPÍTŐ Kereskedelmi és
Építőipari Kft. (6753 Szeged-Tápé, Berettyó u. 2.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra,
hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszakiszakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési
eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2)
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes
ajánlatot, azaz 74.020.711.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2014.január 31. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19. napirendi pont
Előterjesztés a „Gesztenyéskert Óvoda épületének energetikai korszerűsítése”
elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt is ugyanaz a helyzet.
Papp István bizottsági elnök
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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60/2014. (I. 28.) 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 754/2013. (X. 31.) számú határozatában „Gesztenyéskert Óvoda
épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Peristil Kft. (6725 Szeged, Vám
tér 3/A.) 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 26.308.896.-Ft
+ ÁFA ajánlati ár összeget.
Határidő: 2014. január 31. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20. napirendi pont
Előterjesztés a „Kossuth Lajos Általános Iskola épületének energetikai
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Itt is eredmény született.
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Itt olyan eredmény született, hogy az egyik pályázat érvénytelen, mert a hiánypótlásnak nem
tett eleget, de összességében az eljárást eredménytelennek kellene nyilvánítani, tekintettel
arra, hogy a becsült értéknél, tehát a rendelkezésre álló fedezetnél jóval magasabb összegű a
legkedvezőbb ajánlat is.
Papp István bizottsági elnök
És újra meg kell hirdessük?
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Igen, szerintem a csütörtöki bizottsági ülésen tárgyaljuk ezt az előterjesztést.
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
61/2014. (I. 28.) 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
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva,
mint a képviselő-testület 757/2013. (X. 31.) számú határozatában „Kossuth Lajos Általános
Iskola épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója,
megállapítja, hogy a Főváros Építő Zrt. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 9.) ajánlattevőnek az
ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra,
hogy az ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást és ezáltal az ajánlata nem felel meg teljes
mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.
Határidő: 2014. január 31. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
62/2014. (I. 28.) 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 757/2013. (X. 31.) számú határozatában „Kossuth Lajos Általános
Iskola épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelennek minősül a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy egyik
ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel
megfelelő ajánlatot.
Határidő: 2014. január 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21. napirendi pont
Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének energetikai
korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Itt ugyanaz a helyzet, mint az előző előterjesztésnél, tehát magasabb a becsült érték, mint a
legkedvezőbb ajánlat, ezért szükség lenne, hogy kiírjunk közbeszerzési eljárást.
Papp István bizottsági elnök
Itt az összes ablakot kicseréljük, ugye, nem csak az utcafrontit, hanem körbe, mindenütt?
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Igen.
Papp István bizottsági elnök
Kevesebb haszonnal kell dolgozni, úgy látszik sok a munkájuk vagy nem tudom.
Marján János bizottsági tag
Kinek sok a munkája?
Papp István bizottsági elnök
Hát az ilyen cégeknek, hogy bepályáznak.
Marján János bizottsági tag
Hát ha valami nem jön ki, veszteséggel te sem dolgoznál.
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Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
63/2014. (I. 28.) 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 753/2013. (X. 31.) számú határozatában „Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési
eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy az EB Hungary Invest Kft. (1163 Budapest, Máté u.
8.) ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek
minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást és ezáltal az ajánlata
nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.
Határidő: 2014. január 31. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
64/2014. (I. 28.) 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 753/2013. (X. 31.) számú határozatában „Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési
eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelennek minősül a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján,
tekintettel arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi
fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot.
Határidő: 2014. január 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős:Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22. napirendi pont
Előterjesztés a „Varázskapu Óvoda épületének energetikai
elnevezésű közbeszerzési eljárás során meghozandó döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

korszerűsítése”

dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Itt is arra való hivatkozással, hogy a becsült érték magasabb, eredménytelen lehet az eljárás,
tehát ezt a Kbt. lehetővé teszi, de itt az igazi ok valószínűleg az volt, amit mondtam, hogy a
Grafit Kft. a terveket leszállította, tehát akkor egyszerűbb így az élet, minthogy csak
kivitelezésre írjuk ki a közbeszerzési eljárást.
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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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
65/2014. (I. 28.) 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 755/2013. (X. 31.) számú határozatában „Varázskapu Óvoda
épületének energetikai korszerűsítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredménytelennek minősül a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján, tekintettel arra, hogy egyik
ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel
megfelelő ajánlatot.
Határidő: 2014. január 31. (az írásbeli összegzés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23. napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Pályázat és az önrész.
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Itt az a helyzet, hogy benyújtotta az egyházközség a pályázatot. Itt a beruházás 16.830.990,Ft. Ehhez 50% önerő kellett, megkérte az önkormányzatot, hogy támogassa, tehát az 50%-áról
már a képviselő-testület döntött. Azután a pályázat nyert, és megkaptuk az eredményt, hogy a
két 8.415.000,- Ft helyett 5.000.000,- Ft-ot kap az egyházközség. Indokolva nem volt, hogy
miért, csak hogy erre ennyi pénz van, örüljenek neki és az egyházközség jelezte, hogy
2.000.000,- Ft-ot tudna biztosítani még önerőt és még a fennmaradó 1.415.495,- Ft-ot kérik
szépen az önkormányzattól és akkor erre vonatkozna a döntés.
Marján János bizottsági tag
Én kértem volna a 3.000.000,- Ft-ot az biztos, a helyükben. Én ezt tanácsoltam nekik, de nem
így csinálták, lesz ott még elég munka azon kívül.
Papp István bizottsági elnök
Legalább megszépül.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
66/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és
Örökségvédelem Kollégiuma által meghirdetett felhívásra a Római Katolikus Plébánia (3000
Hatvan, Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából benyújtott pályázat
megvalósításához szükséges önerőhöz további 1.415.495,- Ft vissza nem térítendő pénzügyi
támogatást nyújt a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására
vonatkozó megállapodás aláírására.
A pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésébe tervezésre kerül.
Határidő: 2014. március 31. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

24. napirendi pont
Előterjesztés a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb
papíráru beszerzése” és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési
eljárások megindításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben
történő szavazását illetően?
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
67/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru
beszerzése” és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Tisztítószerek beszerzése" elnevezésű
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 3.500.000.-Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Tisztítószerek beszerzése”
elnevezésű, 3.500.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
közzététele 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.) Kondek Zsolt, képviselő;
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2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő: 2014. február 20 (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
68/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru
beszerzése” és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Irodaszer, nyomtatvány és egyéb
papíráru beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti,
hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 3.750.000.Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Irodaszer, nyomtatvány és egyéb
papíráru beszerzése” elnevezésű, 3.750.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend
szerinti, hirdetmény közzététele 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.) Kondek Zsolt, képviselő;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő: 2014. február 20. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
69/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Tisztítószerek beszerzése”, az „Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru
beszerzése” és az „Utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárások
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Utántöltő anyagok beszerzése"
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele
nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 2.000.000.-Ft.
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Utántöltő anyagok beszerzése”
elnevezésű, 2.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény
közzététele 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.
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A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Kondek Zsolt, képviselő;
2.) Palik Józsefné, képviselő;
3.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.
Határidő: 2014. február 20. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

25. napirendi pont
Előterjesztés „Középkori városmakett” című szoborhoz kapcsolódó döntésekről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Ez hol lesz helyileg?
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
A Kossuth tér déli térrészén.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Ott van a helye, ahol van egy leburkolt térrész, a déli térrészen, amit most csináltak meg és
ilyen tipegők mennek csak hozzá, rögtön a zebrán, ahogy átérkezünk egy burkolt terület, amin
most nincsen semmi pillanatnyilag, ez a városmakettnek a helye. Nem tudom, hogy feltűnt-e,
lehet látni, hogy vannak ilyen burkolt területek és van egy rész, ahol ilyen tipegőkkel lehet…
dr. Szikszai Márta jegyző
Ilyen fehér kövek vannak lépésenként lerakva.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
És ott van egy burkolt terület, ami üresen áll a zöldben, úgy néz ki, mintha semmi célja nem
lenne, ez a középkori városmakettnek a tervezett helye.
Marján János bizottsági tag
És a Grassalkovich szobor hol lesz?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Grassalkovich szobor átkerül a kastély felőli oldalra, tehát az a középső térrészen marad.
Marján János bizottsági tag
Tehát a március 15-i emlékmű elé?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A közelben, nem pontosan azon a helyen, de arra az oldalra kerül át, tehát ott marad azon a
térrészen, csak más elhelyezéssel.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
70/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Középkori városmakett” című szoborhoz kapcsolódó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Középkori városmakett” elkészítésével
Laczik Csaba szobrász restaurátort (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka utca 17.) bízza meg
bruttó 5.645.000,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet Hatvan város 2014. évi
költségvetésébe tervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. január 31. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
71/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a „Középkori városmakett” című szoborhoz kapcsolódó döntésekről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést köt a Magyar Alkotóművészeti
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) a „Középkori városmakett”
című szobor szakvéleményének elkészítésére. A szakvélemény elkészítésének díja
előreláthatólag 70.000,- Ft. Pénzügyi fedezet Hatvan város 2014. évi költségvetésébe
tervezésre kerül.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.
Határidő: 2014. január 31. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

26. napirendi pont
Előterjesztés
„A
természettudományos
oktatás
módszertanának
és
eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű
pályázattal kapcsolatos szerződések módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
dr. Borbás Zsuzsanna pályázati és településfejlesztési osztályvezető
Ez az Öveges pályázatunk. Itt rengeteg szolgáltatást, illetve eszközbeszerzést rendeltünk meg.
Tíz közbeszerzési eljárás zajlott le és mivel egymással szoros összefüggésben vannak ezek, a
laborépítés miatt, tehát hogy ott húzódott a befejezés, ezért az IKT eszközök leszállítása, illetve
azok üzembe helyezése is csúszik, és ennek megfelelően módosítanánk a vállalkozási
szerződésekben a teljesítési határidőket.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
72/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű pályázattal kapcsolatos
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szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó IKT eszközök beszerzése tárgyú, a Modern Oktatási Eszközök Kft.-vel
(1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. fe. 4.) 2013. július 2-án megkötött szállítási szerződést a
teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. november 15. napról 2014. február 3. napjára
módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására
Határidő: 2014. február 5. (a módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján
73/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének
megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” elnevezésű pályázattal kapcsolatos
szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra
ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A természettudományos oktatás
módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban (Öveges Program)” című
pályázathoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások (adatszolgáltatás, szoftverfejlesztés)
megrendelése tárgyú, a Commitment Zrt.-vel (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. fe. 4.)
2013. július 2-án megkötött vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében 2013.
október 22. napról az IKT eszközök átadását követő egy hét, de legkésőbb 2014. február 10.
napra módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.
Határidő: 2014. február 5. (a módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27. napirendi pont
Előterjesztés ”Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztikai vizsgálata”
elnevezésű pályázattal kapcsolatos 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 bocsátotta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
74/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a ”Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis diagnosztika vizsgálata” elnevezésű
pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan üzemelő sérülékeny vízbázis
diagnosztikai vizsgálata” tárgyú, a Geogold Kárpátia Környezetvédelmi és Mérnöki Szakértő
Kft.-vel (4183 Kaba, Mátyás király u. 59.) 2012. június 14-én megkötött vállalkozási szerződést
a teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 31. napról 2014. február 28. napra
módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.
Határidő: 2014. február 5. (a módosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28. napirendi pont
Előterjesztés a „Kulturális Szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
75/2014. (I. 28.) 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 a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatás fejlesztése érdekében” tárgyú pályázat keretén belül „Könyvtári vezetői ismeretek I.
Alapvető vezetési ismeretek” elnevezésű 30 órás akkreditált továbbképzések lebonyolításával
az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetét, mint ezen továbbképzések kizárólagos
szervezőjét bízza meg bruttó 40.000,- Ft összegben.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.
Határidő: 2014. február 5.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági
Városfejlesztési Iroda útján

és

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

76/2014. (I. 28.) 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 a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatás fejlesztése érdekében” tárgyú pályázat keretén belül „Könyvtári vezetői ismeretek
II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói” elnevezésű 30
órás akkreditált továbbképzések lebonyolításával az Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári
Intézetét, mint ezen továbbképzések kizárólagos szervezőjét bízza meg bruttó 40.000,- Ft
összegben.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.
Határidő: 2014. február 5.
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági
Városfejlesztési Iroda útján

és

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

29. napirendi pont
Előterjesztés a csatorna beruházás I. és II. üteme során keletkezett műszaki hibák
kijavításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
A Koroknai az, aki ott a fákat árulja az IFA-ról ott a sarkon?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Hallottam már, hogy ő, de nem tudom..
Papp István bizottsági elnök
A MOL kúttal szemben. Akkor ő volt a legolcsóbb.
Marján János bizottsági tag
Az 1 millió Ft-ot olvastam itt az első bekezdésben. Itt elég sok helyen meg vannak süllyedve
ezek az I. és II. ütemnél.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Igen, de ez csak, ami ilyen kapubejáró az ingatlannal közvetlenül érintkező járdafelületek, tehát
ebben nincsen az 1 millió Ft-ban benne az útjavítások. Ez csak kimondottan, ami közvetlenül a
lakosságot érinti. Tudjuk, hogy van több probléma.
Marján János bizottsági tag
A Balassi B. úton, ha végigmegyünk, megint elkezdtek süllyedni.
Papp István bizottsági elnök
Az nemzeti út. A Balassi B. út nem a hatvani önkormányzat tulajdona.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
Heves Megyei Közútkezelő.
Marján János bizottsági tag
Ők most meg fogják csinálni?
Papp István bizottsági elnök
Reméljük, hogy itt a kastély környékén meg és akkor reméljük, hogy arra is kifelé. A Bajza előtt
is úgy meg van süllyedve.
Marján János bizottsági tag
Arról beszélek.
Papp István:
Rettenetes. Életveszélyes szinten van, hogyha belemenne egy..
Marján János bizottsági tag
A múltkor mi csináltuk meg, nem?
Kondek Zsolt:
Nem.
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Papp István bizottsági elnök
Ott csak a csatornát csináltuk.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A Balassi B. úton csináltunk, tehát állami közutak vonatkozásában, de csak ilyen tűzoltó
munkát, de mindig a közútkezelő csinálja egyébként meg, a járdafestést, a karbantartási
munkákat.
Marján János bizottsági tag
Most akkor a 2014-es, most ők is döntenek erről, ez le lett jelentve?
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A karbantartási munkát év közben is jelenthetjük nekik, de le lett nekik jelentve már ez a Balassi
B. úti süllyedés.
Papp István bizottsági elnök
Kaphatna egy új utat, egy egész új burkolatot egészen, legalább a sorompóig.
Marján János bizottsági tag
Amit most csinálnak a Kossuth téren, már alig lehet átmenni, olyan gödör van, amit átvágtak
utat még egyszer.
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
A régi autóbusz-állomásnál? Azt a kivitelezőnek, aki csinálta az elektromos átvágást, nekik kell
kijavítani és fel lettek ők is szólítva, hogy most, ahogy járnak a buszok, jobban ki lett taposva,
hogy ideiglenesen javítsák ki, véglegesen akkor fognak tudni aszfaltozni, ha lesz meleg aszfalt
keverés, de fel lettek ők is szólítva.
Marján János bizottsági tag
Csak tegyenek be követ.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
77/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 Bercsényi út 43/a. számú ingatlan előtti
kapubejáró és járda javítási, a Szapári út 7/b. sz. alatti kapubejáró felújítási, a Teleki u. 2/b
(játszótér melletti ingatlan, Thököly úti járdaszakasza) sz. alatti ingatlan előtti járda felújítási, és
a Csokonai u. 9/a. sz. alatti kapubejáró és járda javítási munkáinak elvégzésével a Koroknai
Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó
753.996,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlatot adót.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 940/2013 (XII.12.) számú
határozatában biztosításra került.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és
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30. napirendi pont
Előterjesztés Tarsoly Imre, Kondek Zsolt és Nádas Sándor önkormányzati képviselők
képviselői kereteinek felhasználásáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Marján János bizottsági tag
Már van költségvetés? Nekik van ennyi pénzük?
Kondek Zsolt képviselő
Nem, még a tavalyi.
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Maradvány.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
78/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 7 db közvilágítási lámpatest kihelyezési
munkálatainak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij
utca 8.) bízza meg bruttó 551.180,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Tarsoly Imre önkormányzati
képviselő képviselői kerete maradvány terhére 78.740,- Ft összeg erejéig, Kondek Zsolt
önkormányzati képviselő képviselői kerete maradvány terhére 393.700,- Ft összeg erejéig, és
Nádas Sándor önkormányzati képviselő keretei maradvány terhére 78.740,- Ft összeg erejéig
rendelkezésre áll, melyek a 2014. évi költségvetésbe betervezésre kerülnek.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Iroda útján

Városfejlesztési

Bizottság

elnöke

a

Műszaki

és

31. napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra tette fel.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta:
79/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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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 tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 5109/2 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvani Kodály
Zoltán Általános Iskola épülete melletti közterületen lévő 1 db nyírfa kivágásához, azzal a
feltétellel, hogy a növény 1 db díszcseresznye növény beültetésével a Hatvan, Balassi Bálint úti
közterületen kerüljön pótlásra.
Határidő: 2014. február 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

80/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 1338 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Bem József
u. 53. számú épület előtti közterületen lévő 2 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a
növények 2 db díszcseresznye növény beültetésével a Hatvan, Balassi Bálint úti közterületen
kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2014. február 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

81/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
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 tulajdonosi hozzájárulását adja az
önkormányzati tulajdonú hatvani 4186 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Temető u.
14/A. számú épület előtti közterületen lévő 3 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a
növények 3 db díszcseresznye növény beültetésével a Hatvan, Balassi Bálint úti közterületen
kerüljenek pótlásra.
Határidő: 2014. február 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Városfejlesztési Iroda útján

elnöke

a

Műszaki

és

32. napirendi pont
Előterjesztés
a
Média-Hatvan
Nonprofit
Közhasznú
munkaszerződésének módosításáról
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

Kft.

ügyvezetője

Papp István bizottsági elnök
Jogszabályi változások miatt kellett igazítani a bért 118.000,- Ft-ra.
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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82/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaszerződésének
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.; a továbbiakban: gazdasági társaság)
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a
garantált bérminimum megállapításáról szóló 483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdése alapján úgy határoz, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének,
ügyvezetőjének 2014. január 1. napjától a havi munkabérét bruttó 118.000,- Ft, azaz
Egyszáztizennyolcezer forint összegre emeli, és ennek megfelelően a jelen határozat
mellékletét képező munkaszerződést módosító okirat szerint a munkaszerződését módosítja. A
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására.
Határidő: 2014. január 31. (okiratok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

33. napirendi pont
Előterjesztés a hatvani 5230 helyrajzi számú
tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről
(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!)

állami

tulajdonú

ingatlan

Papp István bizottsági elnök
Ez előbb mondtuk már, itt a volt, honvédségi tulajdonban levő, a pizzázóval szemben levő
terület, ahol parkolni szoktak kocsik, arról van szó.
Papp István bizottsági elnök
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
83/2014. (I. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében
megtárgyalta a hatvani 5230 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes
megszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5230 helyrajzi számú,
természetben 3000 Hatvan, Hatvanas u. 1. szám alatt található, 303 m2 nagyságú, kivett
lakóház, udvar megnevezésű ingatlan tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján gépjárművek
parkolásának biztosítása közfeladat magasabb színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi
az ingyenes átruházását a Magyar Államtól, valamint az átruházáshoz szükséges vagyonkezelő
Honvédelmi Minisztérium hozzájárulását.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselőtestület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást
100.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2014. évi költségvetése városüzemeltetési kiadásai között a
város- és községgazdálkodás költséghely terhére
biztosítja.
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Határidő: azonnal (kérelmek benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Papp István bizottsági elnök
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 55 perckor befejezettnek
nyilvánította.
K.m.f

LESTYÁN BALÁZS
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági tag

PAPP ISTVÁN
pénzügyi, gazdasági és
városfejlesztési bizottsági elnök

