
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. június 9-én 10.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távolt maradt: Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

- Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási 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 Palik Józsefné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Palik 
Józsefnét a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel utolsó napirendi pontként a díjmentes 
közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság részére c. előterjesztést, mellyel a 
bizottság tagjai 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) egyetértettek.
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   530  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2015. június 9-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről

2. Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése”  című 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről

3. Előterjesztés az épületenergetikai korszerűsítés tárgyú közbeszerzési eljárások megindításáról 

4. Előterjesztés „Gáz energia beszerzése”  elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésekről

Előterjesztő 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-4. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 



5. Előterjesztés kártérítési ügyben meghozandó döntésről

6. Előterjesztés multifunkciós utcai tisztítógép bérbevételéről 

Előterjesztő 5-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 5-6. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

7. A Hatvan Bajcsy-Zs. u. 11. alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek bérbeadására kiírt pályázatra 
beérkezett pályázatok bontása

8. Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek bérbeadására

Előterjesztő 7-8. napirendi pontig: Papp István bizottsági elnök
Előadó 7-8. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

9. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság részére 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes igazgatási osztályvezető 

Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről

Papp István: Ezt a Hatvani Volán Zrt.-nek minden évben támogatásként adjuk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   531  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának  igényléséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a normatív támogatás 
igényléséhez a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 
18.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjának alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi:

1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi közlekedést 2015. január 1-től 2015. december 31-ig 
folyamatosan fenntartja;
2.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 
valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december 31-ei fordulónappal 
szolgáltatóként 3.517.000.- Ft, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
számolt el;
3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte 
meg a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) a közszolgáltatási 
szerződést. A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. jogutódja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt.
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás 
igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2015. évben, melynek pénzügyi forrása Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében, az alapítványok, 
szervezetek támogatása –  Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt. normatív támogatása –  költséghelyen került 
elkülönítésre.

Határidő: 2015. június 11. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján



2./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése”  című 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről

Papp István: Ez egy úgymond győztes pályázat már, ami fog menni.  

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   532  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Szent István Általános Iskola 
épületenergetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program 
keretében a  „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése”  című pályázat 
megvalósításához szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátásával a 
NOUV  Kft.-t (székhely:  3000  Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.013.200,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a szerződés hatályba 
lépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
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   533  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Szent István Általános Iskola 
épületenergetikai korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program 
keretében a  „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése”  című pályázat 
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és energetikai előkészítési feladatok ellátásával a COHESION 
Kft.-t (székhely:  1056 Budapest,  Váci  út 42.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 1.524.000,-  Ft megbízási díjért, azzal  a kitétellel, hogy a megbízási díj kifizetésének 
feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
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

3./ napirendi pont 
Előterjesztés az épületenergetikai korszerűsítés tárgyú közbeszerzési eljárások megindításáról 

Tóth Ivett: A Magyar Közlöny június 2-i számában a Korm. határozatban jelent meg négy intézménynek a 
100%-os épületenergetikai támogatása. Ez azt jelenti, hogy a Korm. határozatban rögzítették a pályázati 
felhívás feltételét, miszerint 2015. július 31-ig le kell folytatni a feltételes közbeszerzési eljárásokat és ki kell 
választani feltételesen a nyerteseket. Ezzel egyidejűleg július 1-ig van határidő benyújtani a négy darab 
pályázatot, elsősorban ezért is volt szükség a rendkívüli gyorsaságú döntésre, mert legalább 30 nap egy-egy 
közbeszerzési eljárás lefolytatása. A projektek keretében az épületek födém és homlokzati szigetelése, illetve 
nyílászáró cseréje fog az intézményekben történni, mind a négyben.
Papp István: Most már Palik Józsefné képviselő asszony is örülhet, mert az óvoda megújul reményeink 
szerint. Ráfér már.
Palik Józsefné: Igen.
Papp István: A Bajzánál kívül kicserélték, belül nem. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   534  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai korszerűsítés tárgyú 



közbeszerzési  eljárások megindításáról  szóló  előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat keretében 
„Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 45.000.000,-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó Támogatási 
Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése”  elnevezésű, nettó 45.000.000,-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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   535  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai korszerűsítés tárgyú 
közbeszerzési  eljárások megindításáról  szóló  előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat keretében 
„Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi 
CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes”  jellegű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 28.500.000,-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó Támogatási 
Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai 
korszerűsítése”  elnevezésű, nettó 28.500.000,-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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   536  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai korszerűsítés tárgyú 
közbeszerzési  eljárások megindításáról  szóló  előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 



ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat keretében 
„Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes” 
jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 90.600.000,-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó Támogatási 
Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, nettó 90.600.000,-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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   537  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai korszerűsítés tárgyú 
közbeszerzési  eljárások megindításáról  szóló  előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat keretében 
„Cukorgyári fejépület energetikai korszerűsítése” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján „feltételes”  jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 48.950.000,-Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó Támogatási 
Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Cukorgyári fejépület energetikai korszerűsítése” 
elnevezésű, nettó 48.950.000,-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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   538  /2015.     (VI.   09  .)     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 
125/2015.  (II.  26.)  számú határozata alapján indult,  „Gáz energia  beszerzése” elnevezésű  közbeszerzési 
eljárás döntéshozója,  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás tekintetében nyertes  ajánlattevőnek a JAS Budapest 
Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.  (székhely:  1141 Budapest,  Mogyoródi  út  168.) 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 31.121.629,-Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. május 8. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   539  /2015.     (VI.   09  .)     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 
125/2015.  (II.  26.)  számú határozata alapján indult,  „Gáz energia  beszerzése” elnevezésű  közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a FŐGÁZ 
Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) 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 32.490.865,-Ft + ÁFA ajánlati 
ár összeget.

Határidő: 2015. június 12. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés kártérítési ügyben meghozandó döntésről

Papp István: Ez az eset még az 5 évvel ezelőtti korszakból való. A bíróság meghatározta ezt az összeget, 
végül is elveszítettük a pert, tehát nem 24 MFt-ról, hanem csak 6.300.000,- Ft-ról van szó. A kuka melletti 
házikó is leégett sajnos annak idején és ezt ki kell, hogy fizessük. Pert vesztettünk, úgymond.
Palik Józsefné: A tettes nincs meg, aki felgyújtotta?
Papp István: Többet nem tudok róla, ki tudja, hogy miért csinálta, mi okból. Rendőrségi ügy.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   540  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kártérítési  ügyben  meghozandó 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Béres Zoltán 3000 Hatvan, Nádasdy u. 7. 3/30. szám alatti 
lakos részére az Egri Törvényszék által 16.G.20.429/2011/103. sorszámú, jogerős ítéletében meghatározott – 
Hatvan Város Önkormányzatát terhelő –  kártérítés megfizetése érdekében a Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 15.) önkormányzati rendeletében az általános tartalék költséghelyen 
6.300.000.- Ft-ot biztosít.

Határidő: azonnal (kifizetésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



6./ napirendi pont 
Előterjesztés multifunkciós utcai tisztítógép bérbevételéről 

Papp István: Azt megelőzendő, hogy esetleg sok ez a bérleti díj, tehát ez átmeneti bérleti díj lenne, nincs itt 
különösebben nagy titok azzal kapcsolatosan, hogy ezt a gépet mi meg szeretnénk venni majd, beépíteni 
abba az új pályázati ügybe, ami indulni fog a kerékpár projektbe. Mindent tud, télen havat fúj, nyáron tisztít, 
különböző profilok vannak rá. Kettő gépünk van, van a piros és van a másik, ami mellett már meg lehet 
süketülni. Annyi terület van, hogy már nem lehet. Ez a terv és ez is majd nemsokára megjelenik, ugye?
Tóth Ivett:  Igen, júliusban várható.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   541  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a multifunkciós  utcai  tisztítógép 
bérbevételéről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. (székhely: 2310 
Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 10.; képviseli: Nagy Sándor ügyvezető igazgató; 
adószám: 10566350-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-079733) ajánlatában szereplő City Ranger 2250 
multifunkciós négy kefével szerelt szívó-seprő, nagynyomású mosó és kézi felszívó adapterrel felszerelt 
gépre vonatkozóan bérleti szerződést köt legfeljebb 3 hónapra, havi 400.000,- Ft + ÁFA bérleti díj ellenében 
azzal, hogy az eszközt a közfeladatot ellátó Hatvani Városgondnokság részére ingyenesen átadja, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a bérleti 
szerződést aláírja.
A bérleti díj összege a Hatvani Városgondnokság 2015. évi költségvetésében a dologi kiadások között 
rendelkezésre áll és az önkormányzati városüzemeltetési feladatok költséghelyre átcsoportosításra kerül.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

7./ napirendi pont 
A Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek bérbeadására kiírt pályázatra 
beérkezett pályázatok bontása

Rékasi Éva: A Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti orvosi rendelő, védőnői szolgálat helyiséget biztosító 
épületben a védőnői szolgálatot elfoglaló helyiségek összesen 78 m2-ére írtunk ki pályázatot. Egy pályázó 
pályázott,  ez a Medeco '2003 Kft.  (3000 Hatvan,  Úttörő  u.  15.).  A feltételként  megszabott  havi  bruttó 
50.000,- Ft-ot elfogadja, vállalja egy összegben a három havi megfizetését. Köztartozása nincs, csőd alatt 
nincs, a pályázat megfelel a kiírásnak.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   542  /2015.     (VI.   09  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság úgy dönt, hogy a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti 
ingatlanban lévő egyes helyiségek bérbeadására kiírt pályázat nyertesének a Medeco '2003. Egészségügyi 
Szolgáltató  Kft.-t  (székhely:  3000  Hatvan,  Úttörő  u.  15.,  cégjegyzékszám:  10-09-025414;  adószám: 
13023829-2-10) nyilvánítja,  mint  egyetlen ajánlattevőt,  mivel  pályázata mindenben megfelel  a  pályázati 
kiírás feltételeinek. A nyertes ajánlat összege: bruttó 150.000,- Ft/negyedév.

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek bérbeadására

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   543  /2015.     (VI.   09  .)     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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 
13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a  Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti 
ingatlanban  összesen  78  m2 alapterületű  helyiségeket  a  Medeco  '2003.  Egészségügyi  Szolgáltató  Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15., cégjegyzékszám: 10-09-025414; adószám: 13023829-2-10) részére 
bérbe  adja egészségszervezési  tevékenység folytatására egy  évi  határozott  időtartamra 2015.  június  15. 
napjától  2016.  június  15-ig  118.110,-  Ft  +  ÁFA,  azaz  bruttó  150.000,-  Ft/negyedév  bérleti  díjért,  az 
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 48. §-ában, a pályázati felhívásban, valamint a pályázatban rögzített feltételekkel.

Határidő: 2015. június 12. (értesítésre, szerződéskötésre)
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság részére 

Papp István: A rendezvény 2015.  június  12-én 9-től  13 óráig lenne.  Két  variációnk van,  én az „A”-t 
javaslom elfogadni, hogy hozzájárulunk a díjmentes használathoz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   544  /2015.     (VI.   09  .)     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 hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani Rendőrkapitányság „Baleset megelőzési nap” 
rendezése céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja, a Népkertet 2015. június 12. 
napján.

Határidő: 2015. június 11. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 10.50 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
         Palik Józsefné                            Papp István

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


