
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. június 11-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
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

- dr. Szikszai Márta jegyző
- 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 mind az 5 fő  jelen van), 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 5 „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   545  /2015.     (VI.   11  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2015. június 11-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó döntésekről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

2. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

Határidő: 2015. június 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó döntésekről

Papp István: Négy pályázatunk van, amit be kell adni határidőre, és meg kell lenni terveknek, mindennek 
kompletten, ideiglenes közbeszerzési eljárásnak is le kell folytatódni, hogy ez esetleg nyerjen.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   546  /2015.     (VI.   11  .)     számú   – 5 „  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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva KEOP-5.7.0 
azonosítószámú pályázati program keretében a „Hatvani Bajza József Gimnázium épületenergetikai 
korszerűsítése”  című pályázat benyújtásához szükséges felmérési és kiviteli tervek elkészítésével a KJT 
Építész Studió Kft.-t (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.159.000,- Ft tervezési díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

Határidő: 2015. július 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   547  /2015.     (VI.   11  .)     számú   – 5 „  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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva KEOP-5.7.0 
azonosítószámú pályázati program keretében a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése” című pályázat benyújtásához szükséges felmérési és kiviteli tervek elkészítésével az Energia 
Program Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.651.000,- Ft tervezési díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

Határidő: 2015. július 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   548  /2015.     (VI.   11  .)     számú   – 5 „  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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva KEOP-5.7.0 
azonosítószámú pályázati program keretében a „Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése” 
című pályázat benyújtásához szükséges felmérési és kiviteli tervek elkészítésével az Energia Program Kft.-
t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.079.500,- Ft tervezési díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

Határidő: 2015. július 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   549  /2015.     (VI.   11  .)     számú   – 5 „  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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva KEOP-5.7.0 
azonosítószámú pályázati program keretében a „Hatvani Cukorgyári Fejépület épületenergetikai 
korszerűsítése”  című pályázat benyújtásához szükséges felmérési és kiviteli tervek elkészítésével az 
INCORSO Építész és Építő Műhely Kft.-t (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 84.) bízza meg, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.841.500,- Ft tervezési díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

Határidő: 2015. július 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról



Papp István: Azért kellett ezt behozni, mert iszonyatos pénzeket kértek egyesek, aztán sikerült megegyezni. 
Bővült a rendszer a híd környékén is, meg az Új u. - Móricz Zs. u. háromszögbe  is lett egy átjátszó, majd 
oda is lesz téve egy-két kamera.
Köves Gábor Nándorné: Meg a szúnyog sziget.
Papp István: Nem, ez új-Hatvan.
Schósz  Gabriella:  A Szúnyog-szigeti  hidat  be  kell  kameráztatnunk  és  azt  a  kivitelező  csinálja,  de  a 
karbantartásba bevállalta a vállalkozó, hogyha felszerelésre kerülnek, akkor az is benne lesz a szerződésében.
Papp István: Benne volt a híd projektben ez a kamerázás.
Schósz Gabriella: Melyik kamerázás? 
Papp István: Az új vasúti hídnak a kamerázása, pluszba.
Schósz  Gabriella: Ott  tíz  kamera  épült  ki,  abban  a  projektben.  Ezeket  átadta  az  önkormányzatnak 
üzemeltetésre a NIF és a vállalkozó. Adtak egy nagyon komoly üzemelési-karbantartási szabályzatot, amit 
nekünk  teljesíteni  kell  ahhoz,  hogy  a  garancia  ne  vesszen  el.  Ezt  a  vállalkozóknak  átküldtük,  ennek 
ismeretében adták az ajánlatokat. Úgyhogy benne van az a tíz kamera, volt korábban 15 kameránk és most 
van folyamatban a kis hídon négy kamerának a kiépítése, már az is benne van ebben.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   550  /2015.     (VI.   11  .)     számú   – 5 „  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 az elektronikus térfigyelő rendszer üzemeltetésével, a rendszer karbantartásával 2015. 
június 1-jétől 2015. december 31-ig a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 3000 
Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 1.902.460,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési feladatok között a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. június 15. (szerződéskötésre)
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 9.15 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
 Köves Gábor Nándorné                            Papp István

 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                     Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
           Bizottság elnök-helyettese                           Bizottság elnöke        


