JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2016. május 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
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag (pár perccel később érkezik)
- Bagi Miklós tag
- Köndek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Gulyás Katalin városi főkertész
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő – Papp István, Köves Gábor Nándorné,
Palik Józsefné és Bagi Miklós – van jelen), megnyitotta az ülést.
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Köves
Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.
Megérkezik Marján János, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 4 főről 5 főre emelkedik.
Papp István elnök olvasási szünetet rendelt el, miután helyben került kiosztásra a Hatvan Város
Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre vonatkozó üzemben tartási szerződés megkötéséről szóló
előterjesztés.
A szünet után Papp István elnök javasolta, hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi pontként
a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre vonatkozó üzemben tartási szerződés
megkötéséről szóló előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) egyetértettek.
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi
határozatot hozta:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 425/2016. (V. 12.) számú – 5 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága
2016. május 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:
Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóinak,
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásának és a felügyelőbizottság ügyrendjének a tárgyában

2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2015. évi beszámolójáról, 2016. évi üzleti tervéről, I.
negyedéves gazdálkodásáról, az igazgató elnök lemondásáról, az új igazgató elnök megválasztásáról,
az alapszabály módosításáról, a személyes közreműködésről
Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

3. Előterjesztés muskátli beszerzéséről és szállításáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész
4. Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén szükséges fejlesztési és felújítási munkák elvégzésével
kapcsolatos döntésről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
5. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület részére támogatási kérelem benyújtásával összefüggő
döntésről
6. Előterjesztés a "Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet kiválasztásáról

feladatok

elvégzése"

tárgyú

7. Előterjesztés az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésről
Előterjesztő 5-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 5-7. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető
8. Előterjesztés a Nógrádi- (Herédi-Bér) patak egy részének a mederlapozásával kapcsolatos döntésről
9. Előterjesztés kerékpártámaszok beszerzéséről
Előterjesztő, előadó 8-9. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési
irodavezető
10. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre vonatkozó üzemben
tartási szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
Határidő: 2016. május 12.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont
Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóinak,
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásának és a felügyelőbizottság ügyrendjének a tárgyában
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 426/2016. (V. 12.) számú – 5 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Heves Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóinak, felügyelőbizottsági tagjainak
megválasztásának és a felügyelőbizottság ügyrendjének a tárgyában és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.;
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság
1/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.;

cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság
2/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát.

3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.;
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság
3/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a taggyűlés a társaság
2015. évi mérlegbeszámolóját 22.381 eFt egyező eszköz-forrás oldallal és - 5.010 eFt mérleg szerinti
eredménnyel elfogadta.

4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.;
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság
4/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a taggyűlés a
felügyelőbizottság jelentését tudomásul vette.

5.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.;
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság
5/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát.

6.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.;
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság
6/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a taggyűlés a társaság
2016. évi bevételi tervét 68.155 eFt-ban határozta meg.

7.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.;
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság
7/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a taggyűlés a társaság
2016. évi ráfordítási tervét 66.484 eFt-ban határozta meg.

8.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.;
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság
8/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben a társaság
felügyelőbizottsági tagjainak Derecskei Péter 3336 Bátor, Kossuth u. 15. szám alatti lakost, Kovács
Béla 3258 Tarnalelesz, Kossuth L u. 29. szám alatti lakost, és Verebélyi György 3328 Egerszólát,
Egri út 25. szám alatti lakost választották meg 2016. május 2. napjától 2021. május 1. napjáig öt éves
határozott időtartamra, melyben felkérték az ügyvezetőt a társasági szerződés taggyűlési határozat
szerinti módosítására.

9.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.;
cg.száma: 10-09-029615) tagja utólagosan jóváhagyja Lestyán Balázs alpolgármesternek a társaság
9/2016. (V.02.) számú taggyűlési határozatára leadott igen szavazatát, melyben elfogadták a társaság
felügyelőbizottságának az ügyrendjét.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2015. évi beszámolójáról, 2016. évi üzleti tervéről, I.
negyedéves gazdálkodásáról, az igazgató elnök lemondásáról, az új igazgató elnök megválasztásáról,
az alapszabály módosításáról, a személyes közreműködésről

Papp István: Lisztikné Katika lemondott különböző családi okok miatt és saját egészségügyi problémáira
hivatkozva. Sajnáljuk, mert ő volt a motorja ennek az egész szövetkezetnek és így egy új ügyvezetőt,
Gyuricza Zoltánt javasolnánk, aki régóta ott dolgozik és ő is nagyon lelkesen csinálja a dolgokat.
Palik Józsefné: Kérdésem nincs, csak szerettem volna az új ügyvezetővel megismerkedni. Már annyiszor
mondtam, hogyha valakit megválasztunk, tiszteljen már meg bennünket azzal, hogy eljön. Nyilvánvalóan
meg fogjuk választani, csak jó lenne megismerni őt, nem tudom, hogy a testületi ülésen megjelenik-e.
Papp István: Régóta ott dolgozik.
Palik Józsefné: Sokan dolgoznak ott, én úgy gondolom, hogy így lenne tisztességes. Természetesen
támogatni fogom és sajnálom Katikát, mert jól csinálta.
Papp István: Ismered az anyukáját is.
Palik Józsefné: Én most őt is szerettem volna megismerni személyesen.
Papp István: Nem tudom, hogy miért nincs itt. Nem szóltunk neki vagy nem jött el?
dr. Szikszai Márta: Meg lett biztosan hívva.
Papp István: Az is lehet, hogy el van nagyon foglalva, mert most veteményeznek vagy ilyesmi. Előfordul.
Ezt majd máskor figyelembe vesszük, hogy itt legyen a jelölt.
Palik Józsefné: Ezt már többször kértem.
dr. Szikszai Márta: Mindig kapnak a jelöltek meghívót.
Papp István: Akkor nem tudjuk, hogy miért nincs itt.
Marján János: Én olvastam ezt a beszámolót és nincs itt senki, ezért nem tudom kinek tegyem fel a kérdést.
A kötelezettségek 9 MFt-tal nőttek az egy évvel korábbi időszakhoz képest és hosszú távon ez így nem
tartható. Ezt miből fogják finanszírozni?
Papp István: Az önkormányzatnak 10%-os részesedése van ebben a szövetkezetben. Annak idején elindult
nagy dérrel-dúrral, jó dolgokat csinálnak. Nekünk csak részesedésünk van. Mi nagyon ráhatni nem tudunk a
dolgokra, csak egy részére.
Marján János: Én értem, de ha 10%, akkor is tudunk.
Papp István: Többen vannak tagok. Személyes tagok is vannak ebben. Őnekik a felelősségük, a többségi
tagságnak, mi csak résztagok vagyunk. Ez nem önkormányzati cég.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 427/2016. (V. 12.) számú – 5 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet 2015. évi
beszámolójáról, 2016. évi üzleti tervéről, I. negyedéves gazdálkodásáról, az igazgató elnök lemondásáról, az
új igazgató elnök megválasztásáról, az alapszabály módosításáról, a személyes közreműködésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan jóváhagyja Szinyei
András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott közgyűlésén leadott
igennel szavazatát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a szövetkezet 2015.
évre szóló éves beszámolójának elfogadása tárgyában.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan jóváhagyja Szinyei
András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott közgyűlésén leadott
igennel szavazatát a szövetkezet 2016. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában.

3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan jóváhagyja Szinyei
András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott közgyűlésén leadott
igennel szavazatát a szövetkezet 2016. I. negyedévi gazdasági tájékozójának elfogadása tárgyában.

4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan jóváhagyja Szinyei
András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott közgyűlésén leadott
igennel szavazatát Lisztik Lászólné igazgató elnök tisztségről való lemondásának elfogadása
tárgyában.

5.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan jóváhagyja Szinyei
András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott közgyűlésén leadott
igennel szavazatát Gyuricza Zoltán István 3000 Hatvan, Munka utca 18. szám alatti lakos igazgató
elnöknek határozatlan időtartamra történő megválasztása tárgyában.

6.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja utólagosan jóváhagyja Szinyei
András alpolgármesternek a szövetkezet 2016. május 6. napján megtartott közgyűlésén leadott
igennel szavazatát a szövetkezet alapszabályát módosító egységes szerkezetbe foglalt okiratnak az
elfogadása tárgyában.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont
Előterjesztés muskátli beszerzéséről és szállításáról
Papp István: Még pár darab muskátlit meg kellett rendelni, hogy mindenkinek jusson.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 428/2016. (V. 12.) számú – 5 „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 a pótosztáshoz szükséges
muskátlik beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100
Jászberény, Gát u.13.) bízza meg bruttó 52.229,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a
mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. évi kiadásai között a “Muskátli minden
ablakba” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont
Előterjesztés a Városi Strandfürdő területén szükséges fejlesztési és felújítási munkák elvégzésével
kapcsolatos döntésről
Papp István: Itt is megtörtént a nagy baj, seprűvel kellett seperni a pár éve elkészített meleg vizes
medencének a csempézetét. Technológiai hiba történt és az a cég már sajnos volt-nincs, akin be tudnánk
hajtani ezt a problémát. Újra kell az egészet csempézni. Erről is kellene majd a TV-ben tudósítani. Ez a 2008as történet, ami most nekünk 11 MFt-ba kerül.
Marján János: Ez a nagymedence?
Papp István: Nem, a gyógymedence. Gyakorlatilag szétfagyott.
Palik Józsefné: A tavalyelőtti kerékpárút meg 1,1 milliárd. Akkor már erről is beszéljünk. Ott is hibáztak, itt
is hibáztak. Aki dolgozik, hibázhat, van, akinek meg ki kell javítani.
Kondek Zsolt: Erre van garancia, a másikra nincs. Itt megvan a tettes, ott nincs.
Palik Józsefné: Majd meglátjuk, hogy mi jön ki belőle.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 429/2016. (V. 12.) számú – 5 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Városi Strandfürdő területén szükséges
fejlesztési és felújítási munkák elvégzésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan,

Temető u. 14/A.) intézményi költségvetésébe 11.090.000,- Ft-ot átcsoportosít Hatvan város 2016. évi
költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 12.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között lévő
ingatlanvásárlás, kisajátítás költséghelyről, mely összegből a Városi Strandfürdő területén a
gyermekmedencéhez szükséges napvitorla elhelyezését, 5 db pad, 3 db vizes élményelem és 1 db csúszda
beszerzését, valamint a termál medence burkolatának a felújítási munkáit végzi el az intézmény „In-house”
beszerzés keretei között.
Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

5./ napirendi pont
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület részére támogatási kérelem benyújtásával összefüggő döntésről
Marján János: Elindítottuk ezt a folyamatot és meg is terveztük, de most azt fogjuk megépíteni, amiről
eddig szó volt vagy mást fogunk csinálni? Én láttam egy tervezetet, amiben egy új csarnok létesítése volt
benne. Most más, új elképzelés van? – mert a múltkor, amikor erről tárgyaltunk, akkor az volt, hogy ahelyett
a csarnok helyett valami látványosabbat vagy jobban kinézőt csinálunk magunknak.
Schósz Gabriella: Én úgy tudom, hogy ugyanarról a csarnokról van szó, amit az FC Hatvan Egyesület
beadott engedélyezésre, tehát nem másik csarnokról.
Marján János: Nem módosított rajta senki?
Schósz Gabriella: Nem, ugyanarról van szó.
Marján János: A sportcsarnok mellett részen?
Schósz Gabriella: Igen. Elnök úrnál meg lehet nézni a terveket, ott vannak nála.
Marján János: Jó, de mi azt kértük, hogy valami módosítás legyen rajta, nem? A bizottság legalábbis azt
kérte.
Kondek Zsolt: Azt még nem mutatták be.
Papp István: Erre az építkezésre már az összes TAO pénz összegyűlt. Ez azt jelenti, hogy a sportcsarnokra
még folyamatban van, de a jégcsarnokra már megvan a pénz és ehhez biztosítanánk még egy kis pénzt, hogy
ez elinduljon.
Marján János: 800 MFt?
Köves Gábor Nándorné: 1,2 milliárd volt, meg 1,1 milliárd.
Papp István: Ez TAO pénzzel együtt van.
Marján János: Az egyiknek a TAO része 800 MFt, a másiknak meg 900 MFt, az összesen 1,7 milliárd Ft.
Papp István: 380.395.261,- Ft.
Marján János: Az az önkormányzat saját erő része.
Papp István: A többi TAO pénz.
Marján János: A terveket, én úgy emlékeztem, azt kértük, hogy módosítsa.
Papp István: Az FC Hatvannak ki az elnökségi tagja? Van itt elnökségi tag, úgy tudom.
Kondek Zsolt: Ez jégcsarnok, ne keverjük már össze.
Marján János: Nincsen elnökségi tag, mi tanácsadók vagyunk.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 430/2016. (V. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal,
valamint 1 „nem” szavazattal meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesület részére
támogatási kérelem benyújtásával összefüggő döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 205/2016. (III. 31.) számú határozatát módosítja, és
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület által „a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI. 30.)
Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja
megvalósításához – a sportfejlesztési program elfogadása esetén – a Futball Club Hatvan Egyesület részére
380.395.261,- Ft támogatást biztosít, az alábbiak szerint:

- a 176/2016. (III. 21.) sz. határozat alapján 18.415.000,- Ft-ot a 2016. évi költségvetésből a többlet adó
bevétel terhére biztosította,
- a további 361.980.261,- Ft a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül.”
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont
Előterjesztés a "Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok elvégzése" tárgyú közbeszerzési
eljárást lebonyolító szervezet kiválasztásáról
Papp István: Nekünk azért kellett ezt megoldanunk így, mert januártól állami fenntartású lesz a
közétkeztetési rendszer az egész országban. Mi két lábon akarunk állni a közétkeztetés szintjén, hogyha nem
sikerül úgy megoldani januárra a tervezett közétkeztetési átalakítást ahogy kellene, akkor ne maradjanak étel
nélkül a gyerekek. Az önkormányzatnak ilyen döntése születik ezzel kapcsolatosan, tehát megmarad az a cég
munkásokkal, dolgozókkal együtt, akik most vannak, hogy nehogy véletlenül probléma legyen.
Palik Józsefné: Mi ez a közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása tárgyában történő
közbeszerzés? Mit fogunk közbeszerezni?
Papp István: Közbeszerezést írunk ki erre a feladatellátásra. Mondtam, hogy két lábon akarunk állni, nem
egy lábon és felújításra szorulnak a konyháink. Nem kis pénzek kellenek oda, hogy ezt el is fogadja a
megfelelő hatóság és a kiírásban a konyha felújítása eszközbeszerzésében lesz, aki ezt a tendert megnyeri.
Úgyhogy nem egy-két forintról van, hanem százmilliós tételekről beszélünk.
Palik Józsefné: Akkor ezt takarja, mert én semmit nem tudok, hogy edényt veszünk vagy felújítunk.
Papp István: Mi nem, majd aki megnyeri.
dr. Szikszai Márta: Én úgy tudom, hogy a közétkeztetési szolgáltatás is benne van.
Marján János: Milyen forrásból?
dr. Szikszai Márta: Amit elnök úr szeretne mondani az az, hogy a közétkeztetési szolgáltatást az állam
ugyanolyan holdingrendszerben képzeli el működtetni, mint a hulladékos közszolgáltatást, azért, hogy az
önkormányzatnak ráhatása maradjon és közbeszerzést írjunk ki magának a közétkeztetési szolgáltatásnak a
megrendelésére, illetve ehhez kapcsolódóan a tárgyi feltételeknek a megfelelő szinten való feljavítására is.
Tehát erről szól ez a közbeszerezés, mert hogyha most nem lépünk előre, akkor a jövőben valószínűség
szerint nem lesz ráhatásunk a Hatvanban történő közétkeztetésre.
Palik Józsefné: Ez mibe fog nekünk kerülni?
dr. Szikszai Márta: Ez ugyanannyiba fog kerülni, mint amennyibe most kerül, tehát most az
önkormányzatnak a közétkeztetés 50 MFt-ba kerül körülbelül, itt a szülők megfizetik a nyersanyagnormát, az
önkormányzatnak 50 MFt kb. a rezsi, ehhez jön még az állami normatíva, amit szintén ezért a
közszolgáltatásért a mindenkori szolgáltatónak odaadunk és akik nem támogatott étkeztetésben részesülnek,
azok pedig maguknak kifizetik, mint pl. a munkahelyi étkeztetés vagy a külsős vendéglátás. Tehát az
önkormányzatnak többe nem fog kerülni, csak itt a konstrukciót gondoljuk át. A jelenlegi közszolgáltatónak
az ügyvezetőjével is beszéltünk, ő volt többféle szakmai konferencián és ő is ezt az utat látja járhatónak.
Papp István: Ha most nem lépünk, akkor januártól nem tudunk csinálni semmit gyakorlatilag.
dr. Szikszai Márta: Akkor azt mondja az állam, hogy ez a közszolgáltató.
Papp István: Azért kell ezt meglépnünk most.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 431/2016. (V. 12.) számú – 5 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz
kapcsolódó feladatok elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárást lebonyolító szervezet kiválasztásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok
elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenységgel a Prolixitas
Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-t (székhely: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 29.) bízza meg, mint az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 1.050.000,- Ft alanyi ÁFA-mentes megbízási díjért.
A megbízási díj forrása Hatvan város 2016. évi költségvetésének általános tartalék költséghelyéről kerül
átcsoportosításra.

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

7./ napirendi pont
Előterjesztés az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése” elnevezésű közbeszerzési
eljárással kapcsolatos döntésről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 432/2016. (V. 12.) számú – 5 „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
254/2016. (III. 31.) számú határozata alapján indult, „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő
bevezetése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében
nyertes ajánlattevőnek a Kavicsút Kft. (székhely: 1144 Budapest, Csertő u. 6-8. 4/111.) 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 11.693.200,- Ft + ÁFA összesített
ajánlati árat, 5 % mértékű késedelmi kötbér, 60 hónap jótállási idő vállalást tartalmazó ajánlatot.
Határidő: 2016. május 13. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont
Előterjesztés a Nógrádi- (Herédi-Bér) patak egy részének a mederlapozásával kapcsolatos döntésről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 433/2016. (V. 12.) számú – 5 „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 Nógrádi-(Herédi-Bér) patak egy részének a burkolási munkáira vonatkozó, vízjogi
létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével a KEVITERV AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-t
(székhely: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) bízza meg bruttó 254.000,- 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 “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: 2016. május 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

9./ napirendi pont
Előterjesztés kerékpártámaszok beszerzéséről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 434/2016. (V. 12.) számú – 5 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott
hatáskörében eljárva 50 db egyedi gyártású kerékpártámasz készítésével és a közterületekre történő

telepítésével a Kovácsmester 60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó
2.317.750,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a
2/a mellékletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.
Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárműre vonatkozó üzemben
tartási szerződés megkötéséről
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 435/2016. (V. 12.) számú – 5 „igen” szavazattal
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata
tulajdonában álló gépjárműre vonatkozó üzemben tartási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában
álló MAN 18.224 típusú FEX-215 forgalmi rendszámú (alvázszáma: WMAM059234Y018681, motorszáma:
17878275155311, forgalmi engedély száma: GV29141) gépjárműre vonatkozó, jelen határozat mellékletét
képező, határozatlan időre szóló szerződést elfogadja. A szerződés alapján a képviselő-testület havonta bruttó
150.000,-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint bérleti díj megfizetése ellenében a gépjárművet a Hatvan és
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.(székhelye: 3000 Hatvan,
Tarjáni u. 3.; cégjegyzékszáma: 10-09-033600; statisztikai számjele: 24183219-3811-572-10, adószáma:
24183219-2-10; képviseli: Soós Péter ügyvezető) használatába és üzemeltetésébe átadja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan és Térsége
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. a járművet illetően a
járműnyilvántartásba magát üzembentartóként bejegyeztesse azzal, hogy mindez nem érinti a jármű
tulajdonjogát, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az üzembentartási szerződés aláírására.
Határidő: 2016. május 13. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.55 órakor bezárta.

K.m.f.

__________________________________
Köves Gábor Nándorné
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnök-helyettese

_________________________________
Papp István
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke

