
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. március 5-én 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
- Palik Józsefné tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- 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 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   170  /2015.     (III.   05  .)     számú   –  4 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. március 5-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés  a  "Fák és cserjék beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás eredménye 
tárgyában meghozandó döntésekről

2. Előterjesztés a „Tanulmányok, vizsgálatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
eredménye tárgyában meghozandó döntésekről

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

3. Előterjesztés a gyalogos- és kerékpáros híd villamosenergia ellátásáról



4. Előterjesztés információs táblákkal kapcsolatos döntésről

5. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról

6. Előterjesztés KRESZ táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről

7. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzéséről

8. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén

Előterjesztő, előadó 3-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési 
osztályvezető

Határidő: 2015. március 5.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  "Fák és cserjék beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás eredménye 
tárgyában meghozandó döntésekről

Papp István: Itt látható, hogy ki szállítja és mennyiért. Meg lett versenyeztetve.
Palik Józsefné: Ebben a gesztenyafa soros ültetés is benne van? - mert azt nem látom benne, csak 
az összeget.
Papp István: Biztos, mert oda rengeteg fa kell.
Palik Józsefné: Azt mondta főkertész asszony, ha jól emlékszem a testületi ülésen, hogy az 5,2 
MFt.
Kondek Zsolt: Annyi nem lehet.
Palik Józsefné: De, még fel is írtam.
Köves Gábor Nándorné: Rózsaszín gesztenyék lesznek.
Kondek Zsolt: Akkor is, 20-25 eFt körül van darabja.
Papp István: Oda legalább kell vagy kétszáz.
Tóth Ivett: Ez az előterjesztés a város közterületeiről szól. Nem  tudom  pontosan,  hogy  a 
nagygombosi  gesztenyefasorhoz  szükséges  famennyiség benne  van-e  ebben  a  beszerzésben, 
szerintem az egy másik keret..
Papp István: Oda kétszáz fa kell, tudod milyen hosszú az? - két kilométer. 
Köves Gábor Nándorné: Azt már kezdik is, szerintem ma mentek ki, mintha azt mondta volna 
tegnap főkertész asszony.
Papp István: Ez ilyen rózsaszín gesztenye, ami bírja, nem betegszik.
Schósz Gabriella: Az aknázómoly ellen ellenálló fajta.
Bagi Miklós:  Miért van két határozati javaslat?
Schósz Gabriella: Mert van első és második helyezett.
Bagi Miklós: Mindig az elsőt szoktuk csak díjazni, a második a „futottak még” kategória.
Schósz Gabiella: Igen, de azért, hogyha valamiért visszalép az első.
Tóth Ivett: Külön szabályozás van, megfelel minden tekintetben a második helyezett is, csak 
magasabb az ár, viszont az számít, hogy ki adta az alacsonyabb árajánlatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   171  /2015.     (III.   05  .)     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  47/2015.  (I.  29.)  számú határozata  alapján  indult,  „Fák és cserjék 



beszerzése” elnevezésű  közbeszerzési  eljárás  döntéshozója,  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a  MARÓTI DÍSZFAISKOLA Kft.  (székhely:  2243 Kóka, 
Dózsa Gy. u. 47.)  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 9.201.500,- Ft + ÁFA 
ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. március 6. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 172/2015.  (III.  05.)  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 47/2015.  (I.  29.)  számú határozata  alapján  indult,  „Fák és cserjék 
beszerzése” elnevezésű  közbeszerzési  eljárás  döntéshozója,  a  tárgyi  közbeszerzési  eljárás 
tekintetében  második  helyezett  ajánlattevőnek a  HUNGAROPLANT Kft.  (székhely:  1194 
Budapest,  Méta  u.  31.)  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 10.612.600,-  Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. március 6. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés  a „Tanulmányok,  vizsgálatok  megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás 
eredménye tárgyában meghozandó döntésekről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 173/2015.  (III.  05.)  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  727/2014. (IX.  11.) számú határozata alapján indult,  „Tanulmányok, 
vizsgálatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás  1.  része  tekintetében  nyertes  ajánlattevőnek a  NOX Beruházó  és  Fővállalkozó  Zrt. 
(székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 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 
17.200.000,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. március 6. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 174/2015.  (III.  05.)  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 727/2014. (IX.  11.)  számú határozata alapján indult,  „Tanulmányok, 
vizsgálatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás 1. része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az ENVECON Környezetvédelmi és 
Projekttervező Kft. (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. IV/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 második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 17.490.000,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. március 6. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 175/2015.  (III.  05.)  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  727/2014. (IX.  11.) számú határozata alapján indult,  „Tanulmányok, 
vizsgálatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás  2.  része  tekintetében  nyertes  ajánlattevőnek az ENVECON  Környezetvédelmi  és 
Projekttervező Kft. (székhely: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. IV/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 5.290.000,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. március 6. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 176/2015.  (III.  05.)  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  727/2014. (IX.  11.) számú határozata alapján indult,  „Tanulmányok, 
vizsgálatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési 
eljárás 2. része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a NOX Beruházó és Fővállalkozó 
Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 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 második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, 
azaz 5.300.000,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. március 6. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján



3./ napirendi pont 
Előterjesztés a gyalogos- és kerékpáros híd villamosenergia ellátásáról

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 177/2015.  (III.  05.)  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 a hatvani  Szúnyog-sziget  gyalogos-  és 
kerékpáros híd villamos energia ellátását biztosító földkábel kiépítési munkáival Kovács Zoltán 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u 8. sz) bízza meg bruttó 2.803.119,-  Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19) önkormányzati 
rendeletben a Város- és községgazdálkodási költséghelyen rendelkezésre áll. 

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

4./ napirendi pont 
Előterjesztés információs táblákkal kapcsolatos döntésről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 178/2015.  (III.  05.)  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 50 db táblarögzítő bilincs beszerzésével és 5 db 
oszlop helyszínre történő telepítésével a RO-NO Plasztik Kft.-t (székhely:  3000 Hatvan, Major út 
1.)  bízza  meg  bruttó  381.000,- Ft összegben,  mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.  (II.19.)  önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és községgazdálkodás 
terhére biztosított.

Határidő: 2015. március 9. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési  Osztály 
útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 179/2015.  (III.  05.)  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 úgy dönt, hogy a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 



2162 Őrbottyán, Cinege u. hrsz. 3418) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és 
kezelésében lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáival bruttó 2.000.000,- Ft keretösszegig, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt az alábbi egységárak 
figyelembevételével:

Oldószeres ké-
zi fehér festés

Oldószeres ké-
zi sárga festés

Oldószeres gé-
pi festés

Tartós kézi fe-
hér festés

Tartós kézi 
sárga festés

Tartós gépi 
festés

2.134,- Ft/m2 2.286,- Ft/m2 1.778,- Ft/m2 5.652,- Ft/m2 5.842,- Ft/m2 5.588,- Ft/m2

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

6./ napirendi pont 
Előterjesztés KRESZ táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 180/2015.  (III.  05.)  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 úgy dönt, hogy az egyes KRESZ, utcanévtáblák 
és forgalomtechnikai elemek elhelyezésével a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan,  Rákóczi út 116.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 1.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással az alábbi bruttó egységárak 
figyelembevételével:

Új közlekedés 
tábla elhelye-
zése

Közlekedési 
tábla cseréje

Utcanévtábla 
oszloppal

Utcanév tábla 
építményre

Utcanév tábla 
kerítésre

Meglévő köz-
lekedési tábla 
elbontása

8.435,- Ft 3.435,- Ft 8.435,- Ft 1.905,- Ft 800,- Ft 3.175,- Ft

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 forgalomtechnikai elemek beszerzéséről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 181/2015.  (III.  05.)  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 úgy dönt, hogy a forgalomtechnikai elemek 
gyártásával és leszállításával a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. hrsz. 
3418) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 1.000.000,- Ft 
keretösszegig történő felhasználással.
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

8./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén

Papp István: Nem lehet azt jól lefúrni?
Schósz Gabriella: Az a baj, hogy kilazulnak egy idő után, ahogy a gépjárművek keresztülmennek a 
fekvőrendőrön.
Papp István: Mert nem elég vastag. 
Schósz Gabriella: Valószínű, hogy az útalapjainkkal van probléma.
Kondek Zsolt: Azt nem lehetne, ahogy máshol csinálják, hogy felvágják azt a csíkot és ilyen púpos 
aszfaltréteget raknak oda?
Schósz Gabriella: Ilyet csináltunk mi is a Thurzó utcában. 
Papp István: Én olyat javasolnék – nem biztos, hogy meg lehet csinálni –, hogy fel kellene vágni 
és lebetonozni alul mélyen, egy-két vasbeton elemet beletenni, meg dűbelcsavarokat.
Schósz Gabriella: Az aszfalttal csak annyi a baj, hogy az meggyűrődik a nagyobb járművek miatt.
Kondek Zsolt: Ha elég vastag és megvan az alja, tehát ha felvágják és rendesen meg van csinálva, 
akkor nincs baj.
Papp István: Elég annyit vágni, ahol a csavarok vannak, csak lent mélyen.
Schósz Gabriella: Megnézzük majd. Tehát a dűbelek egy új betonba kerüljenek bele.
Papp István: Ott van egy 10 cm aszfalt, mondjuk 14 cm, alul már homok van meg kő. 
Schósz Gabriella: Változó, hogy milyen útalap. 
Palik Józsefné: Viszont elég sok pénz ez minden évben. Ezt egyszer kéne jól megcsinálni és akkor 
lehet, hogy nem kellene minden évben milliókat rákölteni.
Kondek Zsolt: Vagy garanciába javítsa.
Köves  Gábor Nándorné:  De megcsinálják,  hogyha az  idő  alatt  van,  mert  ilyenre  volt  már  a 
Széchenyi utcában is példa.
Papp  István: Van  olyan,  hogy  folyékony  beton.  Belemegy a  lyukba is.  Az  a  baj,  hogy  ami 
kipottyan, azt el is viszik.
Schósz Gabriella: Ha valaki olyan veszi észre, behozzák, tehát azért nem szokták ellopni, de volt 
már, hogy eltűnt. Ami egyébként lopható, azt elviszik.
Kondek Zsolt: Mindent visznek, ami nincs 10 m mélyen lebetonozva.



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 182/2015.  (III.  05.)  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 úgy dönt, hogy a Hatvan város területén telepített 
forgalomtechnikai küszöbök karbantartásával a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, 
Cinege u. 3418 hrsz.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
1.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználásával az alábbi egységárak figyelembevételével:

Hiányzó elem pótlása + 
a rögzítéshez szükséges anya-
gok

Meglévő elem 
újrarögzítése

Kiszállás

6.287,- Ft/elem 3.683,- Ft/elem díjmentes

Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2015.  évi  költségvetéséről  szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Város- és községgazdálkodás”  költséghelyen 
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 9.20 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné               Papp István

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


