
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. július 16-án 8.00 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
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok 
- Basa Zoltán önkormányzati képviselő 
- dr. Kovács Éva aljegyző
- dr. Veres András ügyvéd
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- 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 3 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „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   683  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2015. július 16-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról

2. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról

3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének munkabéréről

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-3. napirendi pontig dr. Veres András ügyvéd

4. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről



5. Előterjesztés a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint út Béla és Akácfa utcák közötti 
szakaszával kapcsolatos intézkedésekről

Előterjesztő 4-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 4-5. napirendi pontig Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

6. Előterjesztés a „ Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

7. Előterjesztés a „Nádasdy utca és Horváth Mihály út 10. sz. közötti kerékpárútszakasz építése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

8. Előterjesztés a „Fák szállítása és zöldterület-rendezési feladatok elvégzése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

9. Előterjesztés az „Agóra –  multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos „Kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos döntésről

Előterjesztő 6-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 6-9. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

10.Előterjesztés Köves Gábor Nándorné, Tarsoly Imre önkormányzati képviselők képviselői kereteik 
egy részének felhasználásáról

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

Határidő: 2015. július 16.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról

Papp István: Itt arról van szó, hogy Kómár Mariann lemond és Tóth László lép a helyébe.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   684  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar  Vadászati  Múzeum  Üzemeltető  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  felügyelőbizottsági  tagjának 
lemondásáról,  új  felügyelőbizottsági  tag  megválasztásáról  és  az  alapító  okirat  módosításáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Kómár Mariann 3000 Hatvan, Tabán út 3. 
1/1. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondását 2015. július 6. napi hatállyal 
tudomásul veszi.

Határidő: 2015. július 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   685  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 



Magyar  Vadászati  Múzeum  Üzemeltető  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  felügyelőbizottsági  tagjának 
lemondásáról,  új  felügyelőbizottsági  tag  megválasztásáról  és  az  alapító  okirat  módosításáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Tóth 
László 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14. szám alatti lakost 2015. július 16. napjától 2016. augusztus 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el.

Határidő: 2015. július 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   686  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar  Vadászati  Múzeum  Üzemeltető  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  felügyelőbizottsági  tagjának 
lemondásáról,  új  felügyelőbizottsági  tag  megválasztásáról  és  az  alapító  okirat  módosításáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító 
okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító 
okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.

Határidő: 2015. július 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról

dr. Veres András: Az a cél, amire a TISZK Kft. megalakításra került, részben jogszabályi változás, illetve 
gazdasági környezet változása miatt megvalósult. A szakképzési pénzeknek a begyűjtése és a TISZK-hez 
tartozó iskolák támogatása volt az elsődleges célja a TISZK-nek. Tekintettel arra, hogy a szakképzési törvény 
változott, ez a folyamatos bevétel a Kft. részére nem érkezett, tehát a gazdálkodásában jövőképet kellett 
volna találni. Itt szociális boltot üzemeltetett a TISZK, de a szociális bolt nem tudott termelni annyi 
árbevételt, ami a folyamatos működéshez elegendő. Jelen helyzetben a pénzügyi helyzete stabil, vannak 
eszközei, vagyontárgyai. A végelszámolás keretében lehetőség nyílik ezeknek az eladására és az alapító 
tagok részére történő visszafizetésre a végelszámolási költségek levonása után. Jogszabály alapján 
végelszámolót kell választani, aki benne van az ügyekben, az adminisztrációban, a  korábbi  ügyvezetőt 
szoktuk,  ezért Kollár Edina a javaslat a végelszámolói feladatoknak az ellátására. Mi, mint többségi 
tulajdonnal rendelkező tulajdonos, azt a határozatot tudjuk meghozni, hogy a kitűzendő taggyűlésen ezen 
napirendi pontokra az önkormányzat képviselője igennel szavazzon, ez az előzetes felhatalmazás. Az érdemi 
döntés a társaság taggyűlésén fog majd megtörténni és utána indul a cégbírósági eljárás. A folyamat kb. egy 
jó fél évig – egy évig fog tartani, amikor az utolsó bejelentett igény is rendezésre kerül, valamennyi vagyont 
elad az ügyvezető. Ezt követően végelszámolás és zárómérleg készül. A zárómérleget el kell majd megint 
fogadnia a taggyűlésnek, ott lesz előterjesztés is. Mihelyt a végelszámolás végéhez érünk, utána fogunk egy 
ún. törlési eljárást beadni a cégbírósághoz, tehát ezzel fogunk még majd többször foglalkozni, ez időben több 
mint fél év, egy év is akár. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   687  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 
többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaság 
taggyűlése elhatározza a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jogutód nélküli megszűnését és elrendelje végelszámolását.
A végelszámolás kezdő napja: a soron következő taggyűlés napja (2015. augusztus 6.).
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határidő: 2015. augusztus 6.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   688  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzésszervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) 
többségi tulajdonos tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy Kollár Edina 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 98. szám alatti lakos, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tisztségéből visszahívják és ezzel egyidejűleg a 
társaság végelszámolójának megválasszák.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.

Határid  ő  :   2015. augusztus 6.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének munkabéréről

Papp István: Itt arról van szó, hogy a feladat mennyisége csökkent, ezáltal a bér is csökkentésre került.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   689  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú  Kft.  ügyvezetőjének  munkabéréről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítói jogokat gyakorló testülete és 
mint a munkáltatói jogok gyakorlója felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Szabó Ottó 3000 
Hatvan, Kossuth tér 16. fszt. 1. szám alatti lakos munkaszerződését közös megegyezéssel akként módosítsa, 
hogy Szabó Ottó munkabére 2015. augusztus 1-jétől bruttó 250.000,- Ft/hó, azaz Kettőszázötvenezer 
forint/hó összegre csökkenjen.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a munkaszerződést módosító okirat 
aláírására.

Határidő: 2015. július 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere

4./ napirendi pont 



Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   690  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  módosítja  az  önkormányzati  fenntartású  intézmények 
2015. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 
26.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

Határidő: 2015. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   691  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 8.) egyes tantermeiben javítási munkák elvégzésével, továbbá egy emeleti  tanterem 
teljes felújításával, valamint egy emeleti folyosószakasz átalakításához kapcsolódó munkával a Norma-Bau 
Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 3.981.450,- Ft  összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás terhére 
rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi Bálint út Béla és Akácfa utcák közötti 
szakaszával kapcsolatos intézkedésekről

Papp István: Nem tudjuk, hogy mikor fog összejönni a Balassi B. úti aluljáró a vasút alatt, ezért nekünk 
lépnünk kell, mert a folyamatnak meg kell lenni a kerékpárút kapcsolódó szakaszai között, hogy a pénzt 
megkapjuk, ezért azt meg kell csináljuk és amikor majd változás lesz ott a dolgokban, akkor azt meg kell, 
hogy oldjuk, hogy kialakuljon rendesen. Nyilván alul fog menni a bicikliút is, de ez még nem most lesz, 3-4-
5 év múlva, ahogy mondogatják, reményeink szerint.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   692  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi 
Bálint út Béla és Akácfa utcák közötti  szakaszával kapcsolatos intézkedésekről  szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan 
Város Önkormányzata képviseletében a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel kössön megállapodást a 
Balassi Bálint út – Nagygombos, Lőrinci út – Gesztenyefasor út között vezetett gyalog- és kerékpárút Béla és 
Akácfa utcák közötti szakasza terveivel, engedélyeztetésével és építésével kapcsolatban.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást annak aláírását követően utólagos 
jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésére.



Határidő  :    2015. augusztus 31.
Felelős  :    Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     693/2015.     (VII.     16.)     számú   –   3   „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tervezett gyalog- és kerékpárút Balassi 
Bálint út Béla és Akácfa utcák közötti  szakaszával kapcsolatos intézkedésekről  szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és viseli annak minden következményét, 
hogy  a   Nemzeti  Infrastruktúra  Fejlesztő  Zrt.  a  megszerzett  –  80.  számú vasútvonal  korszerűsítéséhez 
kapcsolódó Hatvan, Balassi Bálint úti külön szintű vasúti keresztezésre vonatkozó - építési engedélye alapján 
a  Hatvan,  Balassi  Bálint  út  -  Nagygombos,  Lőrinci  út  -  Gesztenyefasor  út  között  vezetett  gyalog-  és 
kerékpárút  Balassi Bálint úti vasúti átjárót és környékét érintő (Béla és Akácfa utcák közötti) szakaszát 
átépítheti, elbonthatja, és ezen beavatkozással kapcsolatban az Önkormányzat sem a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt., sem a Heves Megyei Kormányhivatal felé nem támaszt semmiféle kártérítési igényt.
A Képviselő-testület  tudomásul  veszi  hogy  a  Hatvan,  Balassi  Bálint  út  -  Nagygombos,  Lőrinci  út  - 
Gesztenyefasor  út  között  vezetett  gyalog-  és  kerékpárút  építési  engedélyének  időbeli  hatálya  és 
megépíthetősége függ a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részére folyamatban lévő Balassi Bálint úti 
külön szintű vasúti keresztezés építési engedélyétől, illetve annak kivitelezésének megkezdésétől.

Határidő  :    2015. július 31. (értesítésre)
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a „ Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése”  tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   694  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  „Vagyonvédelmi  szolgáltatás 
megrendelése”  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  megindításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 22.000.000.-Ft.
A szerződés teljesítése esetében a 2015. évben szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi 
költségvetésében az „Egyéb szakfeladatok”  között megtalálható „Élőerősőrzés”  tárgyú költséghelyen 
biztosított, a következő évben szükséges forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe betervezésre kerül.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Vagyonvédelmi szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű, 22.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. július 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

7./ napirendi pont 



Előterjesztés a „Nádasdy utca és Horváth Mihály út 10. sz. közötti kerékpárútszakasz építése”  tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

Papp István: A fejlesztési hitel terhére lesz megoldva.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   695  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Nádasdy utca és Horváth Mihály út 10. 
sz. közötti kerékpárútszakasz építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Nádasdy utca és Horváth Mihály út 10. sz. közötti 
kerékpárútszakasz építése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 6.176.100.-Ft.
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nádasdy utca és Horváth Mihály út 10. sz. közötti 
kerékpárútszakasz építése”  elnevezésű, 6.176.100.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló 
bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. július 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Fák szállítása és zöldterület-rendezési feladatok elvégzése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   696  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  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 
395/2015. (V. 28.) számú határozata alapján indult „Fák szállítása és zöldterület-rendezési feladatok 
elvégzése”   elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében 
nyertes ajánlattevőnek a KÉK LOMB Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Virág u. 10/1.) 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 894.527.-Ft 
+ ÁFA ajánlati ár összeget.
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. 
(II.19.) önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
önkormányzati képviselői kerete terhére biztosított.

Határidő: 2015. július 23. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján



9./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó 
szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”  című pályázattal kapcsolatos „Kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   697  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  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 a 
304/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján indult és a 334/2015. (V. 14.) számú határozatával módosított 
„Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az INCORSO 
Építész és Építőműhely Kft. (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 84.) 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 10.500.000.-Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. július 20. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné, Tarsoly Imre önkormányzati képviselők képviselői kereteik egy 
részének felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   698  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani 5341 hrsz.-ú Kistelek út elnevezésű földút 135 méter hosszú 
szakaszának a javítási munkáival (földtükör készítésével, zúzalék terítéssel és tömörítéssel minimum 15 cm 
vastagságban, 5 méter szélességben, összesen 675 m2 felületen) a STONE ENERGY Kft.-t (székhely: 2030 
Érd, Budai út 20.) bízza meg bruttó 1.850.846,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete 
terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   699  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvany Irén utca 26-28. számú épület mellett 13,1 méter hosszú 
szakaszon 0,8 méter szélességben összesen 10,5 m2 felületű rossz állapotú betonjárda felújítási munkáival a 
KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 85.050,-Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete 



terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   700  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Dózsa György utca 40. számú ingatlan előtti összesen 12 m2 felületű 
rossz állapotú betonjárda felújítási munkáival KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi 
út 116.) bízza meg bruttó 120.060,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete 
terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   701  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Széchenyi utca 6. számú ingatlan előtti összesen 5,7 m2 aszfaltos járda 
felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg 
bruttó 48.718,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete 
terhére rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   702  /2015.     (VII.   16  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Vár utca páratlan oldalán a Nádasdy Tamás utca kereszteződésétől az 
Eötvös utcáig 124,5 méter hosszú szakaszon 1,5 méter szélességben összesen 186,75 m2 felületű aszfaltos 
járda felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza 
meg bruttó 1.185.863,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 
rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.15 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                            Papp István

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


