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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2015. augusztus 10-én 9.00 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről 

Jelen vannak:   
Papp István   bizottsági elnök    
Köves Gábor Nándorné  bizottsági elnökhelyettes 
Marján János    bizottsági tag 
 
Bagi Miklós és Palik Józsefné bizottsági tag igazoltan marad távol. 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Kovács Éva   jegyzői irodavezető 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     településfejlesztési osztályvezető 
   
Kondek Zsolt     képviselő, állandó meghívott 
 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három tagjának részvételével az ülés határozatképes.  

 
Papp István bizottsági elnök 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, 
hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét. 

  
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
737/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. augusztus 10-i nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tehetséggondozó 
programjának támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

2. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” „Hatvan legvirágosabb erkélye” és „A 
legvirágosabb hatvani intézmény” cím adományozásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

3. Előterjesztés az intézmény felújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

5. Előterjesztés Hatvan és Térsége Települési Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
című projekttel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

6. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

Határid ő: 2015. augusztus 10. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke          
                   
         
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szak középiskola tehetséggondozó 
programjának támogatásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
738/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola tehetséggondozó programjának támogatásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2015/2016. 
tanévben a 300 órát magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét, a 2015. 
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december 31-ig felmerülő bruttó 250.000,-Ft óradíj és 74.250,-Ft járulék, mindösszesen 
324.250,-Ft összeget a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet alapján az általános tartalék terhére. A fennmaradó összeg 648.500,- Ft 
figyelembe vételre kerül a 2016. évi költségvetés tervezésekor. Egyúttal felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét, hogy az erre vonatkozó megállapodást megkösse a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal. 
 
Határid ő: augusztus 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” „Hatvan le gvirágosabb erkélye” és „A 
legvirágosabb hatvani intézmény” cím adományozásáró l 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Örülünk neki, csak többen is jelentkezhetnének. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
739/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 „Tiszta, virágos Hatvanért” címet és helyezést az alábbi 
ingatlanoknak adományozza: 
 
  Lakóház kategóriában:  
      1.  helyezett – Szakács Anikó /3000 Hatvan, Gáspár András u. 1/C./ 
      2.  helyezett – özv. Tusor Istvánné /3000 Hatvan, Tabán út 88./ 
      3.  helyezett – Nagy Józsefné /3000 Hatvan, Vörösmarty tér 3./ 
 
 Többlakásos lakóépület kategóriában : 

1. helyezett – Deák Istvánné közös képviselő /3000 Hatvan, Pázsit u. 23-25. sz. társasház/ 
2. helyezett – Szakács László közös képviselő /3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 8. sz. társasház/ 
3. helyezett – Kakas Istvánné közös képviselő /3000 Hatvan, Grassalkovich út 3-5. sz. társasház/ 

 
 Hatvan legvirágosabb erkélye kategóriában : 
      1.  helyezett – Murányi Zoltánné /3000 Hatvan, Pázsit u. 27. 2/8./ 
      2.  helyezett – Bozsik Józsefné /3000 Hatvan, Pázsit u. 23. fsz. 1./ 
      3.  helyezett – Kovács Istvánné /3000 Hatvan, Pázsit u. 23. 2/8./ 
 
 A legvirágosabb hatvani intézmény:  
      1.  helyezett – Hatvani Rendőrkapitányság /3000 Hatvan, Ratkó József u. 14./ 
      2.  helyezett – Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola /3000 Hatvan, Rákóczi út 4./ 
      3.  helyezett – Hatvani Napsugár Óvoda /3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 13./ 
 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/201.(II.19.) önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a 2015. évi városüzemeltetési feladatai között a Tiszta, virágos Hatvanért díj költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2015. augusztus 21. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
3. naprendi pont 

Előterjesztés az intézmény felújítási, valamint tervsz erű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A Lesznaiban a vizesblokkokat meg kell csinálni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
740/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézmény felújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2015. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának 
elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 26.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete 
helyébe jelen határozat melléklete lép.  
 
Határid ő: 2015. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
741/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézmény felújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola  (3000 
Hatvan, Ratkó József út 10.) földszinti női illetve férfi illemhelyiségeinek felújításával a Paloban-
Bau Kft-t  (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 997.650,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
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4. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közterületeke n történ ő fakivágásokról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
742/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 
2331 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Bajcsy-Zsilinszky út 8-10. 
számú ingatlanok előtt 8 db hársfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 8 db gömbhárs 
növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Széchenyi utcai közterületen. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 14. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
743/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 
2109 hrsz.-ú és a 2015 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületeken, természetben az Attila 
utca 62/a. számú ingatlan előtt 2 db akácfa és 7 db szilvafa kivágásához, azzal a feltétellel, 
hogy a fák 9 db gömbhárs növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Attila utcai 
közterületen. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 14. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan és Térsége Települési Hulladékgaz dálkodási rendszer fejlesztése 
című projekttel kapcsolatos döntésr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Itt egy plussz pénzre pályázunk és kiegészítő támogatási összeget kell megszavaznunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
744/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Települési Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című projekttel kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő 
ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosítószámú pályázat 
részeként a támogatás növelése iránti kérelmét. 
 
A képviselő-testület a jelen előterjesztésben foglalt és a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 
azonosítószámú pályázat keretében tervezett eljárás megvalósításához szükséges 
30 691 317,- Ft többlettámogatást, valamint az ahhoz kapcsolódó 3 406 922,- Ft önerő 
szükségességét biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 
tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 10. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
745/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Települési Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése című projekttel kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő 
ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosítószámú pályázat 
vonatkozásában az 30 691 317,- Ft-tal megnövekedett projekt összköltségéhez szükséges 
9,991491% mértékű, azaz 3 406 922,- Ft összegű önerő biztosítása érdekében pályázat 
benyújtását az EU Önerő Alaphoz.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács 
tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 10. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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6. napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” cím ű pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelé se” 
elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ezt az összeget megelőlegezzük, de plusszban meg van ígérve az összeg és reményeink 
szerint meg is kell kapjuk, csak az idő sürget bennünket. Emiatt megelőlegezzük és vissza 
fogjuk kapni ezt az összeget. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
746/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai 
non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében 
„Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 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 Gesztelyi Épít őipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (székhely: 1 158 
Budapest, Ady Endre u. 40.)  ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja, 
illetve a Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő a tárgyalásokat követően a megváltozott feltételeknek megfelelően nem nyújtotta 
be végleges ajánlatát, továbbá az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem 
bocsátotta rendelkezésre. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 11. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
747/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai 
non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében 
„Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 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 
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keretében „Kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Bástya Millenium Zrt. 
(székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10 /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 b) pontján alapuló, az összességében legelőnyösebb érvényes, 
azaz 541.033.606.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget, 152 nap  teljesítési határid ő- és 0,50 % 
késedelmi kötbér vállalást  tartalmazó ajánlatot. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 11. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
748/2015. (VIII. 10.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai 
non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében 
„Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Környezeti és energetikai non-profit 
információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázat keretében „Kivitelezési 
munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő 
szerződés teljesítéséhez - abban az esetben, ha a kapcsolódó pályázat során megkötött 
Támogatási Szerződés módosítása nem nyújt elegendő fedezetet a közbeszerzési eljárás 
során nyertes ajánlattevőnek minősített Bástya Millenium Zrt.-vel megkötendő vállalkozási 
szerződésben rögzítendő vállalkozói díj teljes összegére - a pályázati forrásból biztosított 
összegen felül legfeljebb bruttó 139.872.933.-Ft pénzügyi forrást biztosít fejlesztési hitel terhére. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 24. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 06 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

 PAPP ISTVÁN KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági elnök városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes          

 


