JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2015. január 15-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében
tartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak:
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag
Igazoltan távol maradt: Marján János tag
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Lestyán Balázs alpolgármester
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető
- dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést.
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1
fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi
határozatot hozta:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1/2015. (I. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága 2015. január 15-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd
2. Előterjesztés Hatvan város sportfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez kapcsolódó
döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés Hatvan város közművelődési koncepciójának elkészítéséhez kapcsolódó
döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 2-3. napirendi pontig: dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető
4. Előterjesztés Hatvan város egészségfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez kapcsolódó
döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
5. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötendő támogatási szerződésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
6. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan
városában” című pályázattal kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
7. Előterjesztés a „Tervezési szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
8. Előterjesztés a „Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció átdolgozása” elnevezésű
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő 6-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 6-8. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető
Határidő: 2015. január 15.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
1./ napirendi pont
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről
dr. Szikszai Márta: A vadászati múzeum felújítása, illetve a nagyberuházás, a nagy projekt kapcsán a
környező tereket rendbe kellett tenni és a Beruházó Kft.-nek, mint a nagyberuházás bonyolítójának
vagyonkezelésbe adtuk azokat a helyrajzi számú területeket, amelyeken ezeket a beruházásokat
szükséges volt kivitelezni. Ezek a beruházások befejeződtek, a Beruházó Kft. az üzleti könyveiben
ezeket zárná, ezért a vagyonkezelési szerződést megszüntetnénk a Beruházó Kft.-vel és az
értéknövekményt, amit a Beruházó Kft. ezeken az ingatlanokon elvégzett, azt a vagyonkezelési
szerződés megszüntetése kapcsán egy elszámolás keretében lerendezné. A vagyonkezelési szerződés
értelmében igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő szakvéleményét mind a négy helyrajzi szám
tekintetében beszereztük és az előterjesztés tartalmazza, hogy ezeken a helyrajzi számokon milyen
értéknövelő beruházásokat végzett el a vagyonkezelő, amik most az önkormányzatnak a könyveiben,
mint vagyonnövekmény fognak megjelenni. Szó van a régi buszpályaudvar területéről, ennek nettó
értékben határoztuk meg az árát, és az amortizációval csökkentett értékét, majd az ÁFA
visszaigényelhető lesz, mert a Beruházó Kft. is ÁFA-körben foganatosította ezt a kivitelezést, illetve a

kastély előtti járdaszakasz, a kastély melletti járdaszakasz, valamint a posta tér, ezek összesen bruttó 100
MFt körüli értéket képviselnek. Azért bruttó, mert itt ÁFA-t nem érvényesített, tehát itt ennyi a bruttó
összeg. Ez az előterjesztés és a határozati javaslat tartalma szerint azt jelenti, hogy a vagyonkezelési
szerződést megszüntetjük erre a négy helyrajzi számra és az elszámolást ilyen módon a
vagyonkezelővel lefolytatjuk.
Papp István: Mi fizetünk most azért, hogy ők ezt megcsinálták?
dr. Szikszai Márta: Igen.
Papp István: És a tulajdonunkba átkerül?
dr. Szikszai Márta: Eddig is a tulajdonunkban volt maga az ingatlan, csak ezek a beruházások nem
lettek aktiválva. Ezt annak idején a Beruházó Kft. kifizette és most az elszámolás keretében mi ezt
megtérítjük neki.
Papp István: De a Beruházó Kft. pályázati úton nyerte a pénzt?
dr. Szikszai Márta: Nem, azért volt szükség a vagyonkezelési konstrukciónak a bevezetésére, mert
ezek voltak azok a helyrajzi számok, amik egy pályázatban sem szerepeltek, a nagy projekt, a kastély
projekt a kastély kerítésén belül zajlott, akkor volt a déli térrész rekonstrukciója turisztikai attrakcióval
összekapcsolva, a Hatvany Lajos Múzeum és Értéktár, illetve a sörfőző, valamint a déli térrész, tehát a
játszótér, meg ami ott elkészült. A régi buszpályaudvarnak egyrészt nagyon sokáig rendezetlen volt a
tulajdona, mert az MNV Zrt. tulajdonát képezte, úgy hogy a VOLÁN-nak volt rajta vagyonkezelői joga,
ezt először megszereztük, de közben már elindult a pályázat és még akkor idegen tulajdonban lévőre
nem pályázhattunk, ezért azt is rendbe kellett tenni, mert most egy szépen felújított téren az a lepukkant,
használaton kívüli létesítmény nem mutatott volna jól, tehát ez volt ennek a szakmai indoka.
Palik Józsefné: Nekem nagyon sok kérdésem van. Én egy kicsit visszanyúlnék 2013. testületi ülésére,
hogy mit döntöttünk akkor. 2013-ban a testület az átadásról döntött abból a célból, hogy a kezelt
önkormányzati vagyon rendeltetésszerű és hatékony működtetése, állagának, állapotának védelme,
értékének megerősítése, gyarapítása az épített környezethez méltó módon legyen biztosítva. A
beruházásokat nem látom, mert nem került a testület elé, mivel ezt a Kft. bonyolította. Jelen
előterjesztés nem tartalmaz elegendő információt a megalapozott döntéshez szerintem. Nem tartalmaz
információt a Beruházó Kft. gazdálkodásáról. Számomra az utolsó információ az, hogy 2013. december
31-i állapot szerint a Kft. az önkormányzattól kapott kétszer 6 MFt-ot, melyet december 31-ig kellett
volna visszafizetni, jelenleg már megfizette, mert mindig megsegítettük. Szintén nem tudom, hogy az
önkormányzattól kapott 100 MFt és a 2013. december 31-ig visszafizetett 63 MFt különbsége, 37 MFt
visszafizetésre került-e és a 2013. december 31-ig visszafizetendő 2.970 eFt-ot visszafizette-e. Milyen
pénzből kerültek kivitelezésre az előterjesztésben felsorolt értéknövelő beruházások? Mi indokolja az
azonnali visszavételt 164.337.408,- Ft-ért? Mi változott? Milyen sürgős ok? Miért jó ez a városnak,
milyen előnye származik ebből? Biztosítja-e az összeget a város költségvetése, miközben adót kellett
emelni? Nem látjuk az önkormányzatokra áttett segélyezés terhét, az önkormányzat cégeinek vagyon és
gazdálkodási helyzetét.
Bánkutiné Katona Mária: Az elején feltett kérdésre az a válaszom, hogy volt egy 100 MFt hitel, amit
kapott a Beruházó Kft., azt 2013. év végén és 2014-ben visszafizette. Van még kétszer 6 MFt és 2.970
eFt, ez ebbe az etapba lesz neki betudva. Azt nem fizette vissza, annak a bevétele a 2015. évi
költségvetésbe beépítésre kerül, mint kölcsön visszafizetés, tehát bevételi oldalon meg fog jelenni és a
kiadási oldalon pedig majd az ingatlanoknak a vásárlásával szeretnénk kompenzálni. Ennek a fedezete
kapcsán megnéztük év végén a pénzmaradványunkat, hogy mennyi szabad pénzeszköz marad. Ez a
szabad pénzeszköz rendelkezésre áll, hogy ezt az összeget a Beruházó Kft.-nek oda tudjuk adni
ingatlanok vásárlása cserébe.
Palik Józsefné: Mi az a sürgős ok, amiért ezt gyorsan le kell bonyolítani a város és a Kft. között?
dr. Szikszai Márta: Hogy zárja az üzleti könyveit a Beruházó Kft.
Papp István: És a többi pénz?
Bánkutiné Katona Mária: Most készül a költségvetés és van még olyan, amit 2015. év végén kell
visszafizetni, egy 200 MFt-os kölcsön, amiből ő beruházott, erre a költségvetés tárgyalásakor még
vissza fogunk térni. Tehát a 2015. évi költségvetésben fog majd ez még csúcsosodni, hogy a Beruházó
Kft.-nek ezen vagyonelemeit, amibe ő beruházott, azt hogy fogjuk elszámolni. Ez még függőben van,
most próbáljuk ezeket a dolgokat helyretenni.
Papp István: Végül is ez a cég az önkormányzaté.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2/2015. (I. 15.) számú – 3 „igen” szavazattal,
valamint 1 „nem” szavazattal meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött
vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 2013. augusztus 29. napján megkötött
vagyonkezelési szerződést megszünteti, erre tekintettel a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala
Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 5226, 2806/4, 2994/1, 2702/2 hrsz. felvett ingatlanokra a
jogosult javára bejegyzett vagyonkezelési jogok külön ingatlan-nyilvántartási eljárás keretében
törlésre kerülnek.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vagyonkezelési szerződést megszüntető
okiratban a vagyonkezelővel történt elszámolását és annak pénzügyi rendezési módját feltétel
nélkül elfogadja összesen bruttó 164.337.408,- Ft összegben, melyből 13.623.728,-Ft összegű ÁFA
visszaigényelhető.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező
vagyonkezelési szerződést megszüntető okiratot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a
vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat, valamint a vagyonkezelési jogok ingatlannyilvántartási törléséhez szükséges egyéb okiratok aláírására és az elszámolás lebonyolítására.
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésébe betervezésre
kerül.
Határidő: azonnal (a szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

2./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan
döntésről

város sportfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez kapcsolódó

Papp István: Nekünk minden választás után kell egy koncepciót írnunk? - négy évente, illetve most öt.
Tehát az egész öt évre egy koncepciót kell letennünk, hogy az alatt az öt év alatt mi fog itt történni,
ugye?
dr. Szikszai Márta: A mostani koncepció 2014. december 31-én lejárt, nagyon sok pályázatnak – pl.
amit a belügyminisztérium írt ki 2012-ben vagy 2013-ban, amiből az öltöző felújításra került – kötelező
kelléke egy érvényes sportkoncepció.
Palik Józsefné: Egy koncepciónak már a költségvetés tervezésénél rendelkezésre kellene állni, hiszen
2015-2018. évekről szól, illetve 2019-ről, hogy ha öt évre tervezünk egy koncepciót, amennyiben öt
évig lesz az önkormányzat. Nyilván ennek majd lesz anyagi vonzata is. Nem hiszem, hogy egy idegen
cég jobb minőségű anyagot tudna készíteni, mint a hivatal dolgozói, ahol minden információ
rendelkezésre áll. A nyertes pályázónak szerintem hivatalból kellene részt vennie ebben a munkában,
ahogy a többi sportegyesületi vezetőnek is, hiszen ezek a helyi sportközösségek is itt gyűjthetnek
nagyon sok információt. A nyertesnek milyen kompetenciái, referenciái vannak a sportkoncepció
elkészítéséhez? - mert én nem találtam ilyet sehol.
Kondek Zsolt: A képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet 55. § (1) bekezdése alapján ezek az árajánlatok kerültek bekérésre sportfejlesztési koncepció
elkészítésére. Ebben benne van minden. Tehát bárki pályázhatott, akit meghívtak. Én is azzal szeretem a
házamat terveztetni, aki ért egy kicsit hozzá, bár Mariska néninek is jó ötletei vannak, lerajzolja, csak az
ő szakterülete mondjuk az, hogy mosogasson a konyhán. Tehát ez is olyan terület, amihez már

valamiféle tudás kell.
Palik Józsefné: Igen, elég sokan pályáztak, csak azért kérdezem, hogy milyen referenciákat látunk a
nyertes pályázótól, mert én nem találtam semmit.
Kondek Zsolt: Az előző sportkoncepciót is Ofella Zoltán nyerte el.
dr. Kovács Éva: Ilyen sportreferensi munkakör nincs kimondottan a hivatalban és az SzMSz-ünk
akként rendelkezik, hogy a legkedvezőbb ajánlattevőt kell kiválasztani.
Kondek Zsolt: Minden egyesület meg lett hívva, mindenkinek a véleménye bele lett ebbe a
sportkoncepcióba téve, általános iskolák, középiskolák, óvodák, tehát így lett műfüves pálya éppen ott.
Nem véletlenül épültek ezek a pályák, pont a sportkoncepció következményeként és annak
következményeként, hogy volt egy olyan ember, aki tudta, hogy hogyan lehet hozzáilleszteni.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3/2015. (I. 15.) számú – 3 „igen” szavazattal,
valamint 1 „nem” szavazattal meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan város sportfejlesztési koncepciójának
elkészítésével Ofella Zoltán egyéni vállalkozót bízza meg bruttó 1 450.000,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás a képviselő-testület 875/2014. (XI.27.) számú határozata alapján az
önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján

3./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város közművelődési koncepciójának elkészítéséhez kapcsolódó döntésről

Palik Józsefné: Hosszú távra tervezünk, ez rendben van. Nem hiszem, hogy egy idegen cég jobb
minőségű anyagot tudna készíteni, mint a hivatal, ráadásul van az önkormányzatnak egy kiváló
szakértője, akit évtizedek óta ismeri a város. Miért idegennel kell ezt elkészíttetni? Én a nyertes
vállalkozás állományát megnéztem: 1 fő. Milyen referenciákat mutatott be, hogy ő nyerte ezt el? mert van nekünk egy nagyon jó önkormányzati szakértőnk, aki ebben sok mindent tudna tenni és
arra lennék kíváncsi, hogy milyen referenciák alapján döntött úgy a testület, hogy őt fogjuk
megbízni, mert 1 fővel dolgozik vagy 1 fő ő maga.
Papp István: Én is megnéztem tegnap, mert kíváncsi voltam. Hogy kapcsolódik-e a kiállítás
szervezés a közművelődéshez? - lehet, nem tudom, ilyen restaurálás szerintem messze áll tőle
nagyon. Szeretném majd tudni, hogy ki a tulajdonosa, ha nem titok.
dr. Szikszai Márta: A cégnyilvántartás nyilvános. A cégeket megnéztük természetesen.
dr. Kovács Éva: Az ügyiratban benne van a cégkivonat.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4/2015. (I. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan város közművelődési koncepciójának
elkészítésével az ART-TRIX BT.-t bízza meg bruttó 1.460.000,- Ft összegben, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás a képviselő-testület 887/2014. (XI.27.) számú határozata alapján az
önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján

4./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város egészségfejlesztési koncepciójának elkészítéséhez kapcsolódó
döntésről

Papp István: Ha van olyan szakember gárda Hatvanban, akkor csinálhatna ilyet nyugodtan.
Képviselő asszonynak igazat adok ebben. Ezt a hatvani pénzt azért ne vigyék már ki innen a
városból.
Lestyán Balázs: Egészségügyi koncepció eddig még nem volt, hasonló irományok készültek
különböző dolgok kapcsán, mi ezt megvizsgáltuk, hogy azok alapként, illetve azok készítői
referenciaként szóba jöhetnek-e, de mi egy átfogóbb, áthatóbb és egy komolyabb munkát
gondoltunk. Azért kerestük meg ezeket a cégeket, akiknek megfelelő referenciái vannak, mert úgy
gondoltuk, hogy ezek közül bármelyik alkalmas arra, hogy megcsinálja. Az eddigi irományok
alapján nekünk egy jobb, átfogóbb koncepcióra van szükségünk, ami nem azt jelenti, hogy leírjuk a
helyi viszonyokat és ezzel bevégeztetett a munka, hanem pl. az egészségügy tekintetében az
egészségügyi koncepciónak illeszkednie kell majd pl. a háziorvosi alapellátás átalakításához, ami
most van törvényi szabályozás alatt. Tudjuk nagyon jól, mert többször tárgyaltuk már a védőnők
helyzetét, a kórház illeszkedését, hogy nemcsak egy állapotfelmérésről van szó, hanem arról, hogy
ez hogyan illeszkedik majd az aktuális törvényi helyzetbe, illetve folyamatosan változik pl. az
egészségügy helyzete, folyamatosan változnak a szokások, nem beszélve a betegségek alakulásáról
és ehhez az egészhez hozzá kell igazodni. Biztosan vannak a városban jó egészségügyi
szakemberek, de ez egy másfajta, átfogóbb munka, ez nem csak egy leírása a dolognak, hanem az
országos törvénykezési trendekhez való hozzáigazítása az egésznek, az újabb szokások
kialakításának, ezeknek a lehetőségének a megteremtéséről van szó. Mi egy komolyabb munkát
szeretnénk, mert pl. én elolvastam az egészségfejlesztési iroda kapcsán 150 oldalas anyagot, ami
nagyon jó, de igazából abban semmiféle konkrétum nincsen. Ilyen anyagokat lehet gyártani pár
forintért, de nekünk ez nem elegendő.
Palik Józsefné: Itt a megvalósíthatóság a lényeg. Írni lehet sok mindent.
Lestyán Balázs: Így van, az egy nagyon szép vastag anyag, csak azzal egyről a kettőre nem
megyünk. Ezért gondoltuk, hogy olyan céget választunk, akinek ebben a témában van referenciája,
ugyanakkor megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkezik ahhoz, hogy átlássa mind a helyi
viszonyokat, mind az országos viszonyokat.
Palik Józsefné: Ehhez is kellenek hatvani szakemberek.
Lestyán Balázs: Abszolút, a hatvani szakemberekkel együtt kell dolgozni, többszöri egyeztetés lesz
majd valószínűleg a képviselő-testület tagjaival, véleménykérés akár a kórház, akár az ÁNTSZ
részéről, tehát ez egy komoly munka kell, hogy legyen.
Palik József: Az óvodáskorú gyerekek fogászatáról beszéltünk már annak idején, nem azt mondom,
hogy mindig, csak jó lenne olykor egy kis felvilágosítás. Egyszer csináltunk már ilyet egy idegen
doktornővel és mennyivel másabb elvinni úgy a gyereket a fogorvoshoz, hogy tudja, mi fog vele
történni. Az óvodáskorú gyerekekkel mindent meg lehet tanítani és ha nem alakítjuk ki benne a
félelmet a fogorvossal szemben, akkor úgy megy oda, hogy ez is kell, hogy megtörténjen vele. Ez
egy nagyon jó dolog lenne. Én ezt csak javaslatként mondom, ha már egy ilyen nagy koncepció
készül, akkor esetleg ez beleférne-e. Ezen érdemes lenne elgondolkodni.
Lestyán Balázs: Megfontoljuk, bizonyosan szükség van rá.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5/2015. (I. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan város egészségügyi koncepciójának
elkészítésével a Taylor & Nash Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1027 Budapest,
Horvát u. 14-24.) bízza meg bruttó 1.480.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
A szükséges pénzügyi forrás a képviselő-testület 874/2014. (XI. 27.) sz. határozata alapján az
önkormányzat 2015. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján

5./ napirendi pont
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötendő támogatási szerződésről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 6/2015. (I. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva és az
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § a) pontja
szerint hozzájárul, hogy a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-től átvett, az önkormányzat tulajdonát
képező számítástechnikai eszközökből 8 db a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs.
u. 10.), 4 db a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) részére
térítésmentes tartós használatba adásra kerüljön a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvek alapján,
míg az adományozásból származó további 28 db számítástechnikai eszköz a Hatvani Közös
Önkormányzati Hivatal használatában maradjon.

Határidő: 2015. január 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan
városában” című pályázattal kapcsolatos döntésről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 7/2015. (I. 15.) számú – 3 „igen” szavazattal,
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai
nonprofit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal kapcsolatos
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képvelőtestületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 kódszámú „Környezeti és
energetikai nonprofit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat
benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével a Tenderix Tanácsadó és
Kutató Kft.-t (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 54-56/B/7) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.987.800,- Ft vállalkozási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik
biztosítottá.
Határidő: 2015. január 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

7./ napirendi pont
Előterjesztés a „Tervezési szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban
meghozandó döntésről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 8/2015. (I. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a
képviselő-testület a 901/2014. (XI. 27.) számú határozata alapján indult, „Tervezési szolgáltatás
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az INCORSO Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út
84/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 17.610.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. január 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

8./ napirendi pont
Előterjesztés a „Környezeti hatásvizsgálati
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

dokumentáció

átdolgozása”

elnevezésű

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 9/2015. (I. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a
képviselő-testület a 728/2014. (IX. 11.) számú határozata alapján indult, „Környezeti hatásvizsgálati
dokumentáció átdolgozása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési
eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az ENVECON Kft. (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 33. 4. em. 3.) 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 6.800.000.-Ft + ÁFA
ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. január 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 10/2015. (I. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a
képviselő-testület a 728/2014. (IX. 11.) számú határozata alapján indult, „Környezeti hatásvizsgálati
dokumentáció átdolgozása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési
eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az UTIBER Kft. (székhely: 1115 Budapest,
Csóka u. 7-13.) 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 második legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 7.100.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. január 20. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.35 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________________
Köves Gábor Nándorné
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnök-helyettese

_________________________________
Papp István
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke

