
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. április 12-én 15.30 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 távol maradt: Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes, Marján János tag

- Basa Zoltán önkormányzati képviselő

- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- 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.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   302  /2016.     (IV.   12  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. április 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a K&H Bank Zrt.-vel visszatérítendő önkormányzati támogatások kezelésére szolgáló 
megállapodás megkötéséről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

2. Előterjesztés a gyermekmedence felújításához műszaki ellenőr kiválasztásáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

3. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Református Egyházközség 
részére

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes igazgatási osztályvezető

4. Előterjesztés a „Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó 



munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

5. Előterjesztés a közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának 
támogatásáról szóló pályázatról

Előterjesztő 4-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 4-5. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

6. Előterjesztés tereprendezési munkáról 

7. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról

8. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról

Előterjesztő, előadó 6-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

9. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni felhasználásáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

10.Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2016. április 12.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a K&H Bank Zrt.-vel visszatérítendő önkormányzati támogatások kezelésére szolgáló 
megállapodás megkötéséről

Papp István: Itt egy albetétszámla nyitásról van szó ezeknek az embereknek, ahol kölcsönhöz juttattuk őket.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   303  /2016.     (IV.   12  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a K&H Bank Zrt.-vel visszatérítendő 
önkormányzati támogatások kezelésére szolgáló megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a K&H Bank Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Lechner 
Ödön fasor 9.) visszatérítendő önkormányzati támogatások kezelésére szolgáló megállapodást köt jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
megállapodás aláírására.

Határid  ő  :   2016. április 13.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a gyermekmedence felújításához műszaki ellenőr kiválasztásáról

Papp István: A kivitelezéseknél kötelező, hogy legyen egy ilyen személy, itt is meg lett versenyeztetve és 
450.000,- Ft-ért ezt valaki meg is nyerte. Tehát el fog indulni most már a munka és reményeink szerint ez 
hamar el is készül.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   304  /2016.     (IV.   12  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gyermekmedence felújításához műszaki 
ellenőr kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Strandfürdő területén található 
gyermekmedence felújításához szükséges építész, épületgépész és épületvillamosság szakágakat magába 
foglaló műszaki ellenőri feladatok elvégzésével a Tér Mérnöki Iroda Bt.-t (székhely: 2030 Érd, Kankalin 
utca 20. A. ép.) bízza meg 450.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.  12.) önkormányzati rendelet 
alapján az általános tartalékkeretből kerül biztosításra. 

Határidő: 2016. április 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Református Egyházközség ré-
szére

Papp István: Ez a május 7-i rendezvényük lesz 
Papp István elnök először a határozati javaslat „A” pontját tette fel szavazásra, melyet a bizottság tagjai egy-
hangúlag (3 „igen” szavazattal) elfogadtak. A „B” pontot a bizottság tagjai egyhangúlag elvetették.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   305  /2016.     (IV.   12  .)     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 Református Egyházközség Lelkészi Hivatala a 
hatvani 2994/3 hrsz. alatti, természetben a hatvani Kossuth tér középső térrészét Keresztény Fesztivál című 
rendezvény céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja.

Határidő: 2016. május 7. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

Papp István: Tehát hozzájárulunk ahhoz, hogy a Református Egyházközség díjmentesen használhatja, ez 
egy ökomenikus zenei nap lesz.

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „ Városi Strandfürd ő területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

dr. Szikszai Márta: A közbeszerzési törvény rendelkezéseit az előző bizottsági ülésen ismertettem, SzMSz 
szerint ezt a jegyző vezeti le. A bizottság tagjai közül Köves Gábor Nándorné és Marján János nincs jelen. 
Az SzMSz szerint ABC sorrendben, névfelolvasás után tartjuk a szavazást, utoljára elnök úr szavaz.
Bagi Miklós: Igen 
Palik Józsefné: Igen
Papp István: Igen
A bizottság egyhangúlag elfogadta a határozatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   306  /2016.     (IV.   12  .)     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 



139/2016. (II. 25.) számú határozata alapján indult, „Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence 
felújításához kapcsolódó munkák megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Kerex-Budafok Kft. –  Füziexportbau Kft. 
(székhely: 1117 Budapest, Bartók Béla u. 111-113. –  Kerex-Budafok Kft.; 2173 Kartal, Alkotmány u. 
55/A. –  Füziexportbau Kft.) közös 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték 
arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 36.295.479.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat, 0,60 % mértékű 
késedelmi kötbér, 24 hónap jótállási idő vállalást tartalmazó ajánlatot.

Határidő: 2016. április 12. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatásá-
ról  szóló pályázatról

Papp István elnök hozzászólás nem lévén szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   307  /2016.     (IV.   12  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közfoglalkoztatással egybekötött 
szociális földprogram megvalósításának támogatásáról szóló pályázatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a SZOC-FP-16-KOZ 
kódszámú, a ”Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása” tárgyú 
pályázati felhívásra, amelynek célja, hogy közfoglalkoztatottak bevonásával növénytermesztést folytasson a 
közétkeztetést végző konyha ellátására. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2016. április 22. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     308  /2016.     (IV.     12  .)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közfoglalkoztatással egybekötött 
szociális földprogram megvalósításának támogatásáról szóló pályázatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOC-FP-16-KOZ kódszámú, a ”Közfoglalkoztatással 
egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása”  tárgyú pályázat előkészítésére és 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Lestyán Balázs alpolgármester;
2.) Lisztik Lászlóné elnök, Hatvani Szociális Szövetkezet;
3. Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.

Határidő: 2016. április 15. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     309  /2016.     (IV.     12  .)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közfoglalkoztatással egybekötött 



szociális földprogram megvalósításának támogatásáról szóló pályázatra vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOC-FP-16-KOZ kódszámú, a ”Közfoglalkoztatással 
egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása”  tárgyú pályázatban foglaltak teljesülése 
érdekében együttműködési megállapodást köt a Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhelye:3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.), mint szakmai partnerrel a pályázati célok eredményes megvalósításáért. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. április 20. (megállapodás aláírására)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés tereprendezési munkáról  

Papp István: A Kavicsút Kft.-t mindenki ismeri, itt Hatvanban is van nekik egy  fióktelepük, Budapestre 
csak azért jelentkeztek be, hogy ott is kapjanak munkát.
Palik Józsefné: Én már többször jeleztem a hivatal munkatársai felé, hogy helyrajzi szám alapján elég nehéz 
visszakeresni, hogy milyen ingatlanról van szó, milyen tereprendezés, hol lesz. Én meg fogom szavazni, csak 
egyszerűbb lenne és egyértelműbb, hogyha az utca vagy a hely is meg lenne nevezve az előterjesztésben, 
illetve a határozati javaslatban.
Papp István: Volt már ilyen eset többször is,  máskor azért ez legyen ott, hogy tudják a képviselők, hogy 
mégis miről van szó.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     310  /2016.     (IV.     12  .)     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 Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő 
0335/8 hrsz.-ú közterület rendezési munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-
8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 3.810.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 144/2016. (II.  25.) számú határozatával 
biztosításra került.

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy részé-
nek felhasználásáról

Papp István elnök hozzászólás nem lévén szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Az öt határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     311  /2016.     (IV.     12  .)     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 Bercsényi úton a rossz állapotú betonjárdák javítási munkáival a 
KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 598.877,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 
rendelkezésre áll.



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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     312  /2016.     (IV.     12  .)     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 Kölcsey Ferenc utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási 
munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 
1.443.575,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     313  /2016.     (IV.     12  .)     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 Mészáros Lázár út 61. számú ingatlan előtti aszfaltos járdaszakasz 
javítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 
1.931.586,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     314  /2016.     (IV.     12  .)     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 az Apafi utca betonjárdáinak a javítási munkáival KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 327.898,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 
25.962,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére 301.936,-Ft erejéig rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     315  /2016.     (IV.     12  .)     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 Hatvani Lajos utca 11. számú ingatlan előtti rossz állapotú beton 
járdaszakasz javítási munkáival KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza 
meg bruttó 743.235,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 
rendelkezésre áll.



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

8./ napirendi pont 
Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról

Papp István: Van egy utcarész, ami már nagyon rossz állapotban van. A Forgács S. u., Apafi u., keresztben 
az Ipari út a Centervill Kft.-nél a Ring K. útig meg lesz csinálva és egybe lenne öntve az egész, tehát a 
Kosztolányi út, Forgács S. u., Móra F. u. vége, mert az egy elhanyagolt rész. Majd most fogják csinálni, nem 
tudom, hogy az ütemezési terv megvan-e, és egyben lenne aszfaltozva a Forgács S. utcával.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     316  /2016.     (IV.     12  .)     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 Móra Ferenc utca (Forgács Simon utca és a Kosztolányi út közötti 
szakasz) felújítási munkáival a a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) 
bízza meg bruttó 1.700.721,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 
rendelkezésre áll.

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

9./ napirendi pont 
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     317  /2016.     (IV.     12  .)     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 Hatvan, Kertész utca 3831/15 hrsz.-ú közterület középső részén 
található zöldfelületre 1db csúszdaállvány hintával, 1db rugós zsiráf állatfigura és 1db kétüléses rugós 
mérleghinta figurás felépítménnyel játszótéri eszközök beszerzésével a HAÁSZ Kft.-t  (székhely: 6725 
Szeged, Kálvária sugárút 87.) mint kizárólagos gyártót és forgalmazót bízza meg bruttó 1.166.495,- Ft 
összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) sz. önkormányzati rendeletben 
a városüzemeltetési feladatok között Tarsoly Imre képviselő részben 2015-ről áthozott részben 2016. évi 
pénzügyi keretének terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2016. április 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról

Papp István elnök hozzászólás nem lévén szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     318  /2016.     (IV.     12  .)     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 Kard utca páratlan oldalán a rossz állapotú betonjárdák javítási 
munkáival az Arany János utca és a Jókai utca közötti 313 méter hosszú szakaszon 1 méter szélességben, 
összesen 313 m2 felületen Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) 
bízza meg bruttó 2.191.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között Kondek Zsolt önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     319  /2016.     (IV.     12  .)     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 Mátyás király utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival 
Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 1.665.300,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között Kondek Zsolt önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     320  /2016.     (IV.     12  .)     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 Mohács utca, Attila utca, Teleki út, Táncsics Mihály utca, Arany János 
utca betonjárdáinak a javítási munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 2.652.650,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között Kondek Zsolt önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 143.700,- 
Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői 
kerete terhére 2.508.950,- Ft erejéig rendelkezésre áll.

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.45 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
        Palik Józsefné                                  Papp István

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



JEGYZŐKÖNYV

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottságának 2016. április 12-i rendkívüli ülésén az 

Előterjesztés a „Városi Strandfürd ő területén lév ő gyermekmedence 

felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnev ezésű közbeszerzési 

eljárással kapcsolatos döntésr ől 

című napirendi pontnál – tartott név szerinti szavazásról.

1. BAGIBAGI  MIKLÓSMIKLÓS IGENIGEN

2. KÖKÖVESVES  GÁBORGÁBOR  NÁNDORNÉNÁNDORNÉ NINCSNINCS  JELENJELEN

3. MARJÁNMARJÁN  JÁNOSJÁNOS NINCSNINCS  JELENJELEN

4. PALIKPALIK  JÓZSEFNÉJÓZSEFNÉ IGENIGEN

5. PAPPPAPP  ISTVÁNISTVÁN IGENIGEN

A szavazás eredménye:

IGEN szavazatok száma: 3

NEM szavazatok száma: -

TARTÓZKODOTT: -

Hatvan, 2016. április 12.

…………………………… Papp István
a bizottság tagja a bizottság elnöke


