
 

 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 20-án 10 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök    
Bagi Miklós  bizottsági tag  
Marján János   bizottsági tag  
   
Lestyán Balázs és Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 

     Kondek Zsolt           képviselő, állandó meghívott 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Borbás Zsuzsanna    településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Jávorkáné Jenei Katalin 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Marján János  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Marján János  bizottsági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül a 3. 
napirendi pontot „Előterjesztés a Magyar Szocialista Párt által bérelt iroda szerződésére 
vonatkozó döntések meghozataláról” vegye le a bizottság az ülés napirendjéről. 
 
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a 2. napirendi pont esetében változott az előterjesztés 
címe. Az „Előterjesztés a 327/2014. (III. 13.) sz. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
bizottsági határozat módosításáról” cím helyett kérte elfogadni az „Előterjesztés a 
„Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál” című pályázattal kapcsolatos döntésről 
„kötelező nyilvánosság” címet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 



 

 

 

 

 
345/2014. (III. 20.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. március 20-i nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a „Bástya utcai parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál” című pályázattal 
kapcsolatos döntésről „kötelező nyilvánosság” 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

Határid ő: 2014. március 20. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
                                                   
1. napirendi pont 

Előterjesztés a „Bástya utcai parkoló építése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Ez a Bástya utcai parkoló II. ütemének az építésére vonatkozó közbeszerzési eljárás. 
71.792.184,- Ft volt a beszerzés becsült értéke. Egy ajánlat érkezett, a ZÖFE Kft. árajánlata, 
ami becsült értéken belül van, vele javasolt megkötni a vállalkozói szerződést és nyertes 
ajánlattevőnek nyilvánítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Amire még vigyázni kell, hogy meg kell nézni azt, hogy az emberek hol mentek át a kórház felé. 
Voltam ott egy kicsit, nem fognak körbejönni. Meg kell nézni, hol taposták ki az utat, mert az 
már látszik, szerintem ott már növény sincs. Oda tessenek egy áteresz járdát csinálni. 
Feltétlenül, mert mindenki úgyis ott fog járni. A legrövidebb úton fognak menni. Ezt javaslom, 
most a II. ütemnél is, hogy már egy kivezetőt, egy 2 métereset, ahol vannak a növények azt 
tessenek kiszedni, és oda csinálni egy járdát, mert ott keresztbe fognak az emberek járni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
346/2014. (III. 20.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 190/2014. (II. 27.) számú határozatában  „"Bástya utcai parkoló 
építése" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 



 

 

 

 

tekintetében nyertes ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 
3-5.) 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 71.688.210.-Ft 
+ ÁFA ajánlati ár összeget. 
 

Határid ő: 2014. március 25. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önko rmányzatánál” cím ű 
pályázattal kapcsolatos döntésr ől „kötelez ő nyilvánosság” 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Kimaradt a határozati javaslatból a 350 ezer forint, tehát, hogy mennyiért bízza meg a nyertes 
ajánlattevőt, és ezt bele kell foglalni. Most pótoltuk. 
 
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  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
347/2014. (III. 20.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 327/2014. (III.13.) számú határozatát annyiban módosítja, hogy „bízza meg” 
szövegrész helyébe a „bízza meg bruttó 350.000 Ft összegben” szövegrész kerül. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 25 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 

 MARJÁN JÁNOS PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


