
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. október 21-én 14.50 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 távol maradt: Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Basa Zoltán önkormányzati képviselő 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- 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 napirendjére második 
napirendi pontként az önkormányzati tulajdonú hatvani 4137 helyrajzi számú, természetben a 3000 
Hatvan, Újvilág utca 28. szám alatt található ingatlan értékesítésére beérkezett pályázat bontását, 
mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (3 „igen” szavazattal) egyetértettek.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   895  /2015.     (X.   21  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. október 21-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

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

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető



2. Az önkormányzati tulajdonú hatvani 4137 helyrajzi számú, természetben a 3000 Hatvan, 
Újvilág utca 28. szám alatt található ingatlan értékesítésére beérkezett pályázat bontása

Határidő: 2015. október 21.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

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

Papp István: Nem volt teljesítés, nem csinálták meg azt, amit kellett volna, ezért visszavonjuk és 
kötbérezzük az elhalasztott munkát.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   896  /2015.     (X.   21  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-
profit információs központ kialakítása Hatvan városában”  című pályázattal kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvanban 2015. július 27. napján kelt, a 
Stage-Line Kft.-vel (székhely: 3011 Heréd, Táncsics utca 30.) kötött vállalkozói szerződést 2015. 
október 21. napján a szerződés 6.3 pontjában írott rendelkezések alapján azonnali hatállyal 
felmondja, egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzatot illető 
meghiúsulási kötbért 10  %-os mértékben érvényesítse.

Határidő: azonnal (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   897  /2015.     (X.   21  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai non-
profit információs központ kialakítása Hatvan városában”  című pályázattal kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú, 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában”  című 
pályázat keretében „BTL rendezvényszervezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 14 900 000. -Ft.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „BTL rendezvényszervezési feladatok 
elvégzése” elnevezésű, nettó 14.900.000.-Ft 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, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző



Határidő: 2015. október 22. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Az önkormányzati tulajdonú hatvani 4137 helyrajzi számú, természetben a 3000 Hatvan, 
Újvilág utca 28. szám alatt található ingatlan értékesítésére beérkezett pályázat bontása

Schósz Gabriella: Egy pályázat érkezett határidőn belül. (Felbontja a lezárt borítékot.) Október 
19-én 16.00 óra volt a benyújtási határidő. 98.000,- Ft-ot utaltak át, 10%-át kellett a minimális 
vételárnak és az meg is van. A pályázat tartalmazza a pályázó adatait, adóazonosító jelét, lakcímét, a 
nyilatkozatot, valamint az igazolást is csatolta, tehát megfelel a kiírásnak a pályázat.
Papp István: Ez a vasút melletti sarki kis ház, ott hátul?
Schósz Gabriella: Az, amit kisajátítottunk az Újvilág utcában. Sarok, de nem a vasút mellett van. A 
következő, rendes bizottsági ülésre hozzuk az elidegenítésre vonatkozó előterjesztést. 
Papp István: Tehát megfelelt a kiírásnak, ez a lényeg. Akkor ezt tudomásul vettük.

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.00 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
         Palik Józsefné                                     Papp István

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


