
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. május 26-án 8.45 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)

Igazoltan távol maradt: Bagi Miklós tag

- Basa Zoltán önkormányzati képviselő

- dr. Kovács Éva aljegyző 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp  István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő – Papp István, Köves Gábor Nándorné, 
és Palik Józsefné – 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.
Papp  István  elnök  rövid  szünetet  rendelt  el,  amíg  a bizottság  tagjai  átolvassák  a  helyben  kiosztott 
előterjesztéseket, majd ezt követően szavazásra tette fel a napirendet.
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot 
hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   505  /2016.     (V.   26  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. május 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

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

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

2. Előterjesztés  az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”  című felhívásra történő 
pályázat benyújtásáról 

3. Előterjesztés  az „Önkormányzatok  által  vezérelt,  a  helyi  adottságokhoz  illeszkedő,  megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok 
keretében”  című  felhívásra  történő  pályázat  benyújtásáról  és  az  előkészítéshez  kapcsolódó 
megrendelésekről

4. Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázatához kapcsolódó hozzájárulásról



Előterjesztő 2-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 2-4. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

Határidő: 2016. május 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

(Megérkezik Marján János, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 3 főről 4 főre emelkedik.)

1./ 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 két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   506  /2016.     (V.   26  .)     számú   – 4 „  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 255/2016 (III. 
31.) 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 507/2016. (V. 26.) számú – 4 „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 Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) tornatermének tetőjavítási és kárenyhítési, valamint további beázás megelőzési 
munkáinak elvégzésével a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 
137.160,- 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

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”  című felhívásra történő 
pályázat benyújtásáról 

Tóth Ivett:  Jelenleg az épületeknek a felmérése a vége felé jár, hogy mely közintézmények lehetnek arra 
alkalmasak, hogy belekerüljenek a pályázatba. E támogatási kérelemben bruttó 160.000.000,- Ft-ot lehet 
maximálisan igényelni, de azért nem tudtuk beletenni és majd nagy valószínűséggel jövő héten kerül erre 
sor, amikor a végére érünk a felméréseknek, hogy mely épületek kerülnek bele, mert olyan paramétereket 
határoz meg a pályázat kiírás, ami meglehetősen szigorú és nehéz. Első körben vannak olyan intézmények, 
amelyek egyáltalán nem voltak eddig épületenergetikailag felújítva, ez 12 intézmény, de úgy néz ki, hogy 



ebből kettő sajnos kiesik. Az egyik a városi strand, mert nincs benne gázfűtés és ezáltal kizárja, a második 
csoportban pedig azok az általános iskolák és óvodák vannak, amelyeknél már a  nyílászáró csere, 
hószigetelés megtörtént és gépészetileg vagy napenergiával lehetne ellátni, de még sok minden függ a 
műszaki paraméterektől, úgyhogy tegnap azért kellett levenni, mert már bíztunk benne, hogy megleszünk 
vele, de sajnos még nem vagyunk kész.
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök a két határozati javaslatot egyben tette fel szavazásra. 

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 508/2016. (V. 26.) számú – 4 „igen” szavazattal   
(egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című  felhívásra történő  pályázat benyújtásáról  szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a  TOP-3.2.1-15  kódszámú, 
„Önkormányzati  épületek energetikai korszerűsítése”  című pályázatra  A támogatás maximális mértéke az 
összes elszámolható költség 100 %-a, amely minimum 10.000.000,- Ft, maximum 230.000.000,- Ft (kivéve 
az első benyújtási szakasz komplex energetikai felújításai kivételével, ahol legfeljebb 160.000.000,- Ft).
A képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét a  pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2016. június 7. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     509/2016.     (V.     26.)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” című  felhívásra történő  pályázat benyújtásáról  szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  TOP-3.2.1-15  kódszámú, „Önkormányzati  épületek 
energetikai korszerűsítése” című pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. 
A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1) Lestyán Balázs alpolgármester
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Hargitai János műszaki ügyintéző;
4.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző.

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

3./ napirendi pont 
Előterjesztés  az „Önkormányzatok  által  vezérelt,  a  helyi  adottságokhoz  illeszkedő,  megújuló 
energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési  programok 
keretében”  című  felhívásra  történő  pályázat  benyújtásáról  és  az  előkészítéshez  kapcsolódó 
megrendelésekről

Palik Józsefné: Nincs ez ellen semmi kifogásom, csak olvasom a határozati javaslatban, hogy elvonunk a T-
Com-tól, illetve a díszvilágítástól. Az a kérdésem, hogyha 100%-os intenzitású a pályázat, akkor utána 
visszakerül az összeg az adott intézményekre? És hogyha esetleg nem nyer a pályázat, ezzel a pénzzel mi 
lesz? 
Tóth Ivett:  Erre meg kell határozni a forrást, mert ezek a dokumentumok szükségesek a pályázat 
benyújtásához, tehát azért került átcsoportosításra. Hogyha nyer, akkor nem kerül felhasználásra, hanem 
teljes egészében pályázati forrásból kerül felhasználásra. Úgy kértük az ajánlatot, de ha nem kerül 
támogatásra, akkor december 31-ig szükséges kiegyenlíteni az összeget, hogyha megkötjük a szerződést.
Palik Józsefné: Tehát hogyha nem nyerünk, akkor ez hiányként fog mutatkozni a költségvetésünkben, 



illetve ezt nem tudjuk megvalósítani.
Tóth Ivett:  Igen, de ebben az évben még egyszer kiírják ezt a pályázatot, az elkövetkezendő öt évben 
ugyanezt a konstrukciót minden évben kétszer ki kell, hogy írja a minisztérium és bízunk benne, hogyha 
mondjuk az elsőben nem nyer, azért is terveztük úgy, hogy december 31-ig, akkor a másodikba megint 
beadjuk, hátha nyer, de sajnos ezek nélkül a dokumentumok nélkül nem lehet pályázni.
Palik Józsefné: Ezzel nincs semmi bajom, de mi van, ha a másodiknál se nyer? Akkor buktunk rajta.
Marján János: Majd lesz helyi adóbevétel és átcsoportosítjuk.
Papp István: Másképp ez nem megy. Azért reméljük, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumban van benne 
és az szeret bennünket.
Papp István elnök a három határozati javaslatot egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     510/2016.     (V.     26.)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az „Önkormányzatok által vezérelt, a 
helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása 
komplex fejlesztési programok keretében”  című felhívásra történő pályázat benyújtásáról és az 
előkészítéshez kapcsolódó megrendelésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.2.2-15 kódszámú, 
„Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására 
irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében”  című pályázati felhívásra, 
amelynek célja Hatvan városában napelem park beruházás megvalósítása. Az elnyerni kívánt pályázati 
támogatás bruttó 500.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 

Határidő: 2016. június 30. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     511/2016.     (V.     26.)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az „Önkormányzatok által vezérelt, a 
helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása 
komplex fejlesztési programok keretében”  című felhívásra történő pályázat benyújtásáról és az 
előkészítéshez kapcsolódó megrendelésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 kódszámú, „Önkormányzatok által 
vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében”  című pályázat előkészítésére és lebonyolítására 
pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1.) Lestyán Balázs alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Hargitai János műszaki ügyintéző;
4.) Szabó-Széles Ivett pályázati ügyintéző.

Határidő: 2016. június 1. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     512/2016.     (V.     26.)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az „Önkormányzatok által vezérelt, a 
helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása 
komplex fejlesztési programok keretében”  című felhívásra történő pályázat benyújtásáról és az 
előkészítéshez kapcsolódó megrendelésekről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 



elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 kódszámú, „Önkormányzatok által 
vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás 
megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében” című pályázat benyújtásához szükséges projektterv, 
megvalósíthatósági tanulmányterv, engedélyes terv, csatlakozási terv elkészítésével a Sárköz Green Plan 
Kft.-t (székhely: 6500 Baja, Árpád tér 1. fsz. 3.) bízza meg, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 
22.860.000,- Ft összegben.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben 
a Bástya út közvilágítás a T-COM kiépítéssel sorról 20.000.000,- Ft összegben, valamint a Díszkivilágítások 
Kossuth L. Ált. Iskola sorról 2.860.000,- Ft összegben átcsoportosításra kerül erre a feladatra.

Határidő: 2016. június 30. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pályázatához kapcsolódó hozzájárulásról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     513/2016.     (V.     26.)     számú   – 4 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat 
pályázatához kapcsolódó hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a  Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat 
Egyesület (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58-60.) pályázatát a hajléktalanok nappali 
melegedőjeként  és éjjeli  menedékhelyeként  funkcionáló 3000 Hatvan,  Nagyteleki  út  1/A.  szám 
alatti épület felújítására a TOP-4.2.1-15 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése,  fejlesztése”  című  pályázati  felhívás  keretében.  A  képviselő-testület  hozzájárul  az 
önkormányzati  tulajdonú  épület  felújításához.  A képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2016. május 27. (nyilatkozat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere 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 8.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné                               Papp István
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