
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal nagytermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag

- dr. Kovács Éva aljegyző
- 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   414  /2015.     (V.   06  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. május 6-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”  című pályázattal kapcsolatos 
döntésről

2. Előterjesztés a „Szakmai szakértői szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-
0008 azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről

3. Előterjesztés „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-
2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében”  elnevezésű közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről



4. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal kapcsolatos döntésről 

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

5. Előterjesztés a Radnóti Miklós szobor tisztítási és javítási munkáiról

6. Előterjesztés rámpa javításáról

7. Előterjesztés tájékoztató táblák tervezéséről

8. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról

Előterjesztő, előadó 5-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési 
osztályvezető

Határidő: 2015. május 6.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Agóra –  multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési 
tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”  című pályázattal kapcsolatos 
döntésről

Tóth Ivett:  Az  Agóra elnevezésű  pályázatunk  április  24-én  támogatást  nyert  659.450.000,-  Ft 
értékben. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van és tekintettel 
a rendkívül rövid határidőkre szükséges kiválasztani a műszaki ellenőrt is.
Köves Gábor Nándorné: Voltak már ettől az irodától itt nálunk?
Tóth Ivett:  Igen.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   415  /2015.     (V.   06  .)     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 a 
TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra –  multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”  című pályázat 
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével a Cohesion Kft.-t (székhely: 
1056 Budapest, Váci u. 42. IV. emelet/1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 6.845.300,- Ft megbízási díjért. A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból 
biztosított.

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

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Szakmai szakértői szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-
0008 azonosítószámú pályázat keretében”  elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésről



Tóth Ivett:  Az ÁROP elnevezésű pályázat a közigazgatási szervek közötti együttműködés 
javítására, színvonalának emelésére vonatkozik. Már korábban is volt Hatvan Város 
Önkormányzatának nyertes ÁROP-os pályázata. Jelenleg ez a pályázat a járási közigazgatási 
szervekre, különös tekintettel a járásban működő Polgármesteri Hivatalok együttműködésére 
vonatkozik és 100%-ban támogatott projekt. A korábbi projekt esetében is a VANIN Vezetési 
Tanácsadó Kft. végezte ezt a tevékenységet, aki erre specializálódott, és most ebben az esetben is ők 
adták a legkedvezőbb ajánlatot.
Papp István: Akik már voltak itt egyszer, nem azok?
Tóth Ivett:  De igen.
Köves Gábor Nándorné: Biztosan hatékony lesz, jó lesz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   416  /2015.     (V.   06  .)     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 204/2015. (III. 26.) számú határozata alapján indult, „Szakmai szakértői 
szolgáltatások megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 azonosítószámú pályázat keretében” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a VANIN Vezetési Tanácsadó Kft. (székhely: 1028 Budapest, Szabadság u. 29.) 
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 15.000.000,-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

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

3./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-
2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében”  elnevezésű közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   417  /2015.     (V.   06  .)     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 122/2015. (II. 26.)  számú határozata alapján indult, „A Hatvani 5. Sz. 
Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat 
keretében”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Phlegon Consult Kft. (székhely: 1222 Budapest, Széchenyi 
u. 12.) 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 23.991.815,- 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   418  /2015.     (V.   06  .)     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 122/2015. (II. 26.)  számú határozata alapján indult, „A Hatvani 5. Sz. 
Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat 
keretében”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a DNA Development Kft. (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Poprádi u. 44/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 
második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 24.250.870,- 
Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

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

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit 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   419  /2015.     (V.   06  .)     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 988/2014. (XII. 11.) számú határozata alapján indult és a 42/2015. (I. 29.) 
számú határozatával módosított, a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Bástya Millenium Zrt. (székhely: 1148 
Budapest, Nagy Lajos király útja 10/3.) és a Gesztelyi Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 
(székhely: 1158 Budapest, Ady Endre u. 40.) ajánlattevők benyújtott ajánlata érvényes, ezáltal 
mindkét ajánlattevővel megkezdhető a tárgyalás.

Határidő: 2015. május 7. (a tárgyalás lefolytatására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Radnóti Miklós szobor tisztítási és javítási munkáiról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   420  /2015.     (V.   06  .)     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 a Hatvan, Radnóti téren található Radnóti Miklós 



szobor tisztítási és talpazat javítási munkálataival Nagy István József adószámmal rendelkező 
magánszemélyt (lakcím: 3000 Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 256.000,- Ft (kb. 35.000,- 
Ft egyéb járulékok terhelik Hatvan Város Önkormányzatát) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

6./ napirendi pont 
Előterjesztés rámpa javításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   421  /2015.     (V.   06  .)     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 Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Bölcsőde Hajós Alfréd út 1. szám alatti telephelye előtti parkolónál lévő 
rámpa javítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 
bízza meg bruttó 48.600,- Ft erejéig.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás”  költséghelyen rendelkezésre 
áll.

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés tájékoztató táblák tervezéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   422  /2015.     (V.   06  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei és 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. számú 
melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 3 db, a Robert Bosch Elektronikai Kft. telephelyét 
jelölő tájékoztató tábla gyártmányterveinek elkészítésével a Útkataszter Bt.-t bízza meg (székhely: 
3100 Salgótarján, Füleki út 39.)  mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 
150.000,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a város- és községgazdálkodás költséghelyen biztosított.

Határidő: 2015. május 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály 
útján



8./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   423  /2015.     (V.   06  .)     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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4220/16 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Horváth Mihály út 129. ingatlan előtt 1 db hársfa 
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db gömbjuhar növény beültetésével kerüljön 
pótlásra a Hatvan, Szabadság úti közterületen.

Határid ő: 2015. május 30. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály 
útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   424  /2015.     (V.   06  .)     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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4931 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Hatvan, Dózsa György utca  39-42. 
számú ingatlanok előtt álló 6 db tuja kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 6 db 
gömbjuhar növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Szabadság úti közterületen.

Határidő: 2015. május 30. (fakivágási kérelem benyújtására)
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
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