
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. július 21-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
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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 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     701/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. július 21-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata új hivatalos honlapjának elkészítéséről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző

2. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás keretében 
történő fejlesztésekről

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

4. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról

5. Előterjesztés útburkolat javítási munkáiról

6. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról



Előterjesztő 2-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 2-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

7. Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”  tárgyú pályázat 
előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről

8. Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark” Programban való indulásról

9. Előterjesztés a „Napelemes kiserőmű kiépítése Hatvanban”  tárgyú pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó döntésekről

Előadó 7-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előterjesztő 7-9. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

10.Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni 
felhasználásáról

11. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 
felhasználásáról

12.Előterjesztés közvilágítási oszlop javításáról, pótlásáról

13.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő fakivágásokról

Előterjesztő, előadó 10-13. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

Határidő: 2016. július 21.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata új hivatalos honlapjának elkészítéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     702/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata új 
hivatalos honlapjának elkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat hivatalos honlapjának (www.hatvan.hu) 
elkészítésével és fenntartásával az L-ROY Bt.-t (székhely: 1192 Budapest, Almavirág tér 2. I/6.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 659.130,- Ft egyszeri elkészítési díj, 
továbbá bruttó 205.740,- Ft/hó rendszerfenntartási díj ellenében.
A szükséges pénzügyi forrás összesen bruttó 1.687.830,- Ft összegben a Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre 
áll.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás keretében 
történő fejlesztésekről



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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     703/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel 
létrejött együttműködési megállapodás keretében történő fejlesztésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretei között a 2016. 
évben a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) tornatermi vizesblokkjának a 
felújítási, valamint a fizikaterem átalakítási munkái, a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) tornatermi vizesblokkjának a 
felújítási munkái és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) területén térkő 
burkolatú járdák kialakítási munkái kerüljenek elvégzésre.

Határidő: 2016. december 31. (fejlesztések elvégzésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     704/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 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 
2016. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 156/2016. (II. 
25.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Határidő: 2016. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     705/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 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 az önkormányzati működtetésű Hatvani 5. számú 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) tornatermének PVC-vel történő tetőszigetelésével a 
DunaQueen-Team Kft.-t (székhely: 1181 Budapest, Igaz u. 3. IV/1.) bízza meg bruttó 10.363.200,- 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 a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 3.150.000,- Ft összegig, 
továbbá a Robert Bosch Kft.-vel kötött támogatási szerződés keretében befolyt 2016. évi bevételek között 
3.981.000,- Ft összegig, valamint Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendeletben a 4. számú mellékletében a díszkivilágításról átcsoportosított 3.233.000,- Ft 
összegig a fenti költséghelyeken rendelkezésre áll.

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     706/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 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 az önkormányzati működtetésű Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) tornatermi 
öltözőinek  felújítási munkáinak elvégzésével a DunaQueen-Team Kft.-t (székhely: 1181 Budapest, Igaz u. 3. 
IV/1.) bízza meg bruttó 13.108.830,- 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 a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     707/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 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 az önkormányzati működtetésű Hatvani Szent István 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) tornatermi öltözőinek felújítási munkáinak 
elvégzésével az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 6.994.506,- 
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 a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     708/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 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 az önkormányzati fenntartású Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) belső járdaburkolatának térkővel történő felújítási 
munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 
1.033.018,- 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 a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     709/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 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 az önkormányzati működtetésű Hatvani 5. számú 
Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) tűzvédelmi felülvizsgálatának során talált hiányosságok 
megszüntetésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 



479.425,- 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 a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     710/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 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 az önkormányzati működtetésű Hatvani Kodály Zoltán 
Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) tűzvédelmi 
felülvizsgálatának során talált hiányosságok megszüntetésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 971.233,- 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 a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre áll.

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

4./ napirendi pont 
Előterjesztés  távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról

Papp István: Itt egy épületnél nem szükséges a felügyelet, ezért változik a szerződés is.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     711/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra 
vonatkozó szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy kezde-
ményezze a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti és karbantartási szerződés módosítá-
sát oly módon, hogy az alábbi változás átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában egy-
séges szerkezetbe foglalásra kerüljenek:
A Hatvan, Árpád u. 2. szám alatt található ingatlanra, mint távfelügyelt intézményre megszűnik a 
távfelügyeleti, valamint a távfelügyelet karbantartási szolgáltatás.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti 
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti és karbantartási szerződés aláírására. 

Határidő: 2016. augusztus 31. (szerződések módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés útburkolat javítási munkáiról

Papp István: Még egy kis kátyúzni való van a városban.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     712/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útburkolat javítási munkáiról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András utca rossz állapotú útburkolatának a 
javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg 
bruttó 435.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben 
az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.

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

6./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     713/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek 
karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a 
KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 500.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással az alábbi bruttó 
egységárak figyelembevételével:

                     Megnevezés

Cégnév

Közúti táblák 
bontása

Közúti táblák oszlopainak 
elhelyezése

Táblák 
felszerelése

KOROKNAI-ÉPÍT Ő Kft.
(3000 Hatvan,
Rákóczi út 116.)

2.540,-Ft / db 7.800,-Ft / db 2.540,-Ft / db

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben 
az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     714/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a számú, a 422/2016. (VI. 3.) számú, 423/2016. (VI. 3.), a 
424/2016. (VI. 3.) számú, a 427/2016. (VI. 6.) számú, a 430/2016. (VI. 6.) számú, a 432/2016. (VI. 6.) 
számú, a 433/2016. (VI. 6.) számú, a 434/2016. (VI. 6.) számú, a 435/2016. (VI. 6.) számú, a 436/2016. (VI. 
6.) számú, a 437/2016. (VI. 6.) számú, a 438/2016. (VI. 6.) számú, a 439/2016. (VI. 6.) számú, a 440/2016. 



(VI. 6.) számú, a 441/2016. (VI. 6.) számú, a 442/2016. (VI. 6.) számú, a 443/2016. (VI. 6.) számú, a 
446/2016. (VI. 6.) számú, a 448/2016. (VI. 6.) számú, a 449/2016. (VI. 6.) számú, a 450/2016. (VI. 6.) 
számú, a 451/2016. (VI. 6.) számú, a 452/2016. (VI. 6.) számú, a 453/2016. (VI. 6.) számú, a 454/2016. (VI. 
6.) számú, a 455/2016. (VI. 6.) számú, a 456/2016. (VI. 6.) számú, a 457/2016. (VI. 6.) számú, a 458/2016. 
(VI. 6.) számú, a 459/2016. (VI. 6.) számú, a 462/2016. (VI. 6.) számú, a 464/2016. (VI. 6.) számú, a 
465/2016. (VI. 6.) számú, a 466/2016. (VI. 6.) számú, a 467/2016. (VI. 6.) számú, a 468/2016. (VI. 6.) 
számú, a 469/2016. (VI. 6.) számú, a 470/2016. (VI. 6.) számú, a 471/2016. (VI. 6.) számú, a 472/2016. (VI. 
6.) számú, a 473/2016. (VI. 6.) számú és a 474/2016. (VI. 6.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2016. július 19.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     715/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek 
elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 381.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     716/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiumának kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.) esetében szükséges 
felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási 
Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 5.080.000.-Ft 
megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     717/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Kocsis Albert Zeneiskola (3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 36.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. 
Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.397.000.-Ft megbízási díjért.



A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     718/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Markovits Kálmán Városi Uszoda (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az 
M.T. Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u .4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.159.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     719/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Cukorgyári portaépület (3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2/A.) esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-
t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 2.413.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     720/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Ady Endre Városi Könyvtár (3000 Hatvan 
Kossuth tér 3.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy 
Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.191.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     721/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. 
Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.540.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     722/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.), a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), az 
Anyatejgyűjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 12.) és az Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) 
épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy Kft.-t 
(székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 238.760.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     723/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Bástya úti orvosi rendelő (3000 Hatvan, 
Bástya u. 10.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. Hardy 
Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 889.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     724/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán u. 13.), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) és a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 
Hatvan, Jókai u. 9.) épülete esetében szükséges felmérési-, kiviteli- és tendertervek elkészítésével az M.T. 
Hardy Kft.-t (székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 416.560.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     725/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda 
Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 381.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     726/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiumának kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.) esetében szükséges 
projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.)  bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.810.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     727/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Kocsis Albert Zeneiskola (3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 36.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 



ajánlattevőt bruttó 1.270.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     728/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Markovits Kálmán Városi Uszoda (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 1.905.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     729/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Cukorgyári portaépület (3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2/A.) esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 
Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
2.413.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     730/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Ady Endre Városi Könyvtár (3000 Hatvan 
Kossuth tér 3.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 
1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 4.064.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     731/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.) épülete esetében szükséges projekttervek az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 
Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
1.905.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     732/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.), a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), az 
Anyatejgyűjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 12.) és az Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) 
épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 
Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
166.370.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     733/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Bástya úti orvosi rendelő (3000 Hatvan, 
Bástya u. 10.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 
1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 635.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     734/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán u. 13.), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) és a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 
Hatvan, Jókai u. 9.) épülete esetében szükséges projekttervek elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t 
(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 429.260.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     735/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános Iskola (3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, 
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki 
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József 
krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 215.900.-Ft megbízási 
díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     736/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az ESZC Damjanich János Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiumának kollégium épülete (3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.) szükséges energetikai 
tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai 
háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az 
Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.)  bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.349.500.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     737/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Kocsis Albert Zeneiskola (3000 Hatvan, 
Balassi Bálint út 36.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 
bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó 
záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.016.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     738/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Markovits Kálmán Városi Uszoda (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 2.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, 
korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki 
tartalomra vonatkozó záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József 
krt. 69.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.270.000.-Ft 
megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     739/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Cukorgyári portaépület (3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2/A.) szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére 
vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit 
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.460.500.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     740/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében az Ady Endre Városi Könyvtár (3000 Hatvan 
Kossuth tér 3.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 



bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó 
záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.175.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     741/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 
bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó 
záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.270.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     742/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.), a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), az 
Anyatejgyűjtő állomás (3000 Hatvan, Bástya u. 12.) és az Idősek Klubja (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) 
épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, bővítésére vonatkozó 
energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó záró audit 
elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 118.110.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     743/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Bástya úti orvosi rendelő (3000 Hatvan, 
Bástya u. 10.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 
bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó 
záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, 



mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 508.000.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     744/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 azonosító számú, „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” című pályázat keretében a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán u. 13.), a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.), a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) és a Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 
Hatvan, Jókai u. 9.) épülete szükséges energetikai tanúsításának, az épület átalakítására, korszerűsítésére, 
bővítésére vonatkozó energetikai háttérszámításoknak, illetve a megvalósított műszaki tartalomra vonatkozó 
záró audit elkészítésével az Energiacsapda Kft.-t (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 251.460.-Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark” Programban való indulásról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     745/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Nemzeti Szabadidős –  Egészség 
Sportpark”  Programban való indulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett, „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark”  Programban való 
részvétel céljából. A Program célkitűzése, hogy olyan közösségi terek kerüljenek kialakításra, amelyek 
elősegítik a fiatalabb és az idősebbek aktív szabadidő eltöltését. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a támogatási kérelem beadásához szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a 
pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2016. augusztus 15. (támogatási kérelem benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Napelemes kiserőmű kiépítése Hatvanban”  tárgyú pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó döntésekről

Bagi Miklós:  Hol lesz ez helyileg?
Papp István: Több is meg van adva.
Köves Gábor Nándorné: A Zagyva-parton. A Köztársaság u. vége, Csaba u., az a rész.
Papp István: Ennek az a lényege, hogy azokat az intézményeket kiváltanánk ezzel a kiserőmű rendszerrel, 



az összes intézménynek az áramfogyasztását nyáron gyakorlatilag betermeljük a hálózatba. Meg van már 
adva, hogy kb. mennyi az a mennyiség, amit fogyasztanak az intézmények és úgy van kivetve ez a kW 
fogyasztás.
Bagi Miklós:  De hány kW-os lesz?
Papp István: Hogy milyen nagyságú lesz az erőmű?
Tóth Ivett: 270 kW.
Papp István:  Van kiírva pályázat rá, januártól a KLIK lesz, aki fizeti, nyilván, ahol több napsütés van, 
nagyobb az áramtermelés is,  kiváltaná ezt  a  fogyasztást,  a  télit.  Hogyha süt  a  nap télen,  akkor  is van 
termelés.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     746/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Napelemes kiserőmű kiépítése 
Hatvanban”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 397/2016. (V.26.) számú és az 548/2016. (VI. 30.) 
számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2016. július 19.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     747/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Napelemes kiserőmű kiépítése 
Hatvanban”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 azonosító számú, „Önkormányzatok által 
vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében”  című pályázat megvalósításához szükséges 
projektterv, engedélyes terv, csatlakozási terv, valamint környezeti hatásvizsgálat, egységes 
környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat teljes körű elkészítésével a Sárköz Green Plan Kft.-t 
(székhely: 6500 Baja, Árpád tér 1. fszt. 3.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 6.067.425 Ft megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi fedezet a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

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

10./ napirendi pont 
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni 
felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     748/2016.     (VII.     21.)     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 1 db Pécsi típusú ( RAL 9005 matt fekete öntvény és REMMERS FT-21079 színű 
deszkázattal) ülőpad beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a Városszépítő Kft.-t (5100 
Jászberény, Ady Endre utca 25.) bízza meg bruttó 92.075,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. 
számú mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor Nándorné képviselői 
keretének 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     749/2016.     (VII.     21.)     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 1 db Pécsi típusú ülőpad közterületre történő kihelyezésével a Koroknai-Építő 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 15.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.  12.) önkormányzati rendelet 2/a. 
számú mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor Nándorné képviselői 
keretének terhére rendelkezésre áll.

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

11./ napirendi pont 
Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 
felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     750/2016.     (VII.     21.)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
381/2016. (IV. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

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

12./ napirendi pont 
Előterjesztés közvilágítási oszlop javításáról, pótlásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     751/2016.     (VII.     21.)     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 hatvani Robert Bosch úton lévő közvilágítási oszlop javítási munkájával Kovács 
Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 311.150,- 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 a város és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2016. július 31. (szerződéskötésre)
Felelős  :   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont 



Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő fakivágásokról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     752/2016.     (VII.     21.)     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 2640  hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
területen, természetben a Hatvan, Népkert Sporttelep területén 32 db zöldjuhar és 15 db lepényfa 
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 18 db  kőris, 3 db szomorúfűz, 9 db éger, 3 db platán és 14 db 
juharfa beültetésével a helyszínen kerüljenek pótlásra.

Határidő: azonnal 
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.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                               Papp István

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


