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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. május 15-én 8.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
- Soós Péter a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
- 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 4 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 Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István elnök kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a meghívóban szereplő 9. napirendi pont 
után az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai 4 „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 301/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. május 15-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
  

1. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője lakcímének változásáról és az alapító okirat 
módosításáról 

Meghívott: Smidné Vereb Julianna a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
 

2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi 
beszámolójának elfogadásáról 

Meghívott: Soós Péter a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetője 
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Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd         

 
3. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

részére 
Meghívott: Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

 
4. Előterjesztés az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos döntésről  

 
5. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

 
6. Előterjesztés a 2019. évi tavaszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről 

 
Előterjesztő 3-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 3-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
        

7. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 
felhasználásáról 

 
8. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról 
 

9. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról 
 
Előterjesztő, előadó 7-9. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető      

 
10. Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető      

 
 
Zárt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetője megbízásának és közalkalmazotti 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

Meghívottak: Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
            Török Éva ágazatvezető 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 
Határidő: 2019. május 15. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője lakcímének változásáról és az alapító okirat 
módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 302/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
lakcímének változásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-
034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa tudomásul 
veszi, hogy a társaság ügyvezetőjének Smidné Vereb Julianna Andreának a lakcíme 3000 Hatvan, Tabán út 
26. 4/18. számra változott.  
 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 303/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
lakcímének változásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-
034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
alapító okiratát módosítja, és a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét 
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a 
szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határidő: 2019. május 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi 
beszámolójának elfogadásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 304/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Hatvan 
és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
132.684 eFt egyező eszköz-forrásoldali mérlegfőösszeggel és -13.904 eFt összegű eredménnyel elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével elássa, továbbá a szavazólapot 2019. 
május 22. napjáig a társaság részére átadja. 
 
Határidő: 2019. május 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 305/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a Hatvan 
és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója 
alapján a Társaság -13.904 eFt összegű adózott eredményét elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja és a szavazólapot kézjegyével elássa, továbbá a szavazólapot 2019. 
május 22. napjáig a társaság részére átadja. 
 
Határidő: 2019. május 22. 
Felelős: Hatvan Város polgármestere  
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 306/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére hirdető felületek kihelyezéséhez a Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő területekre, valamint a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. kezelésében álló ingatlanokon található, Hatvan Város Önkormányzata fenntartásában 
lévő autóbusz megállókban vitrines hirdetőfelületek elhelyezéséhez az alábbiak szerint: 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanokon: 

 4 db 90 cm x 35 cm alapterületű, 200 cm magasságú vitrines hirdetőfelület beszereléséhez autóbusz 
megállókba: 
 a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út és Botond utca kereszteződésénél található autóbusz 

megállóba, mely a hatvani 2331 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, 
 a Hatvan, Kossuth téren található autóbusz megállóba, mely a hatvani 5227/1 hrsz.-ú 

ingatlanon helyezkedik el, 
 a Hatvan, Hegyalja út 90. szám előtt található autóbusz megállóba, mely a hatvani 3653/1 

hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, 
 a Hatvan, Rákóczi úton lévő Korona Étterem előtt található autóbusz megállóba, mely a 

hatvani 2626/2 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el. 
 1 db 90 cm x 35 cm alapterületű, 200 cm magasságú City Light hirdetőtábla kihelyezéshez a Hatvani 

Járási Hivatal épülete melletti járdaszakaszra, mely a hatvani 2722 hrsz.-ú ingatlanon helyezkedik el, 
 2 db 120 cm x 50 cm alapterületű, 250 cm magasságú City Light hirdetőtábla elbontásához a hatvani 

2630/12 hrsz.-ú ingatlanról, (természetben: Hatvan, Radnóti térről), valamint áthelyezéséhez a 
hatvani 9271/2 hrsz.-ú ingatlanra (természetben: Hatvan, Csányi úti vásártér területére), és a hatvani 
2685/3 hrsz.-ú ingatlanra (természetben: Hatvan, Bástya utcában található P+R parkolóhoz). 

A Magyar Állam tulajdonában lévő, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében álló ingatlanokon 
található autóbusz megállókban történő elhelyezésre: 
 



178 
 

 4 db 90 cm x 35 cm alapterületű, 200 cm magasságú vitrines hirdetőfelület beszereléséhez autóbusz 
megállókba: 
 a hatvani 895/30 hrsz.-ú ingatlanon (természetben: Hatvan, Rákóczi út 91. szám előtti 

autóbusz megálló), illetve a hatvani 895/7 hrsz.-ú ingatlanon (természetben: Hatvan, Rákóczi 
út 102. szám előtti autóbusz megálló) található autóbusz megállókba, 

 a hatvani 2806/10 hrsz.-ú ingatlanon (természetben: a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium előtti terület, Hatvan, Balassi Bálint út 17.) található autóbusz megállóba, 

 a hatvani 0449 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan- Nagygombos településrészen 
található autóbusz megállóba. 

 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
A kivitelezési munkák megkezdése előtt a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok esetében a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt-hez kérelmet szükséges benyújtani, a kérelmező kizárólag az érvényes engedély 
birtokában kezdheti meg a munkákat. 
A kivitelezési munkákat a jogosult saját költségén végezheti el. A fentiekben engedélyezett munka 
vonatkozásában a tulajdonos semmilyen kötelezettséget nem vállal a jogosult felé. 
A munkavégzés során a szakmai, munka és balesetvédelmi előírások maradéktalan betartásáról gondoskodni 
kell. 
 Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.  
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig érvényes. 

 
Határidő: 2019. június 15. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 307/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2015. október 30-án a 700/2015 (X. 29.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közterületeken elhelyezett hirdető 
berendezések üzemeltetésére megkötött szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület a szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2019. június 15. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 308/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az újhatvani posta áthelyezésével 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan 3. postának az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Rákóczi út 29. szám alatt található épületbe történő áthelyezéséhez szükséges kivitelezési munkához 
kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység elvégzésével Fehérné Rácz Mária alanyi adómentes egyéni 
vállalkozót (székhely: 3214 Nagyréde, József A. u. 9.) bízza meg 350.000,- Ft összegben, mint az 



179 
 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, 
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. május 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 309/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város területén összesen 8 db (5 db forgatható és 
3 db fix) térfigyelő kamera és tartozékainak felszerelésével, valamint a térfigyelő kamerarendszer 
bővítésével a Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 
62.) bízza meg bruttó 17.727.466,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 15.000.000,- Ft erejéig a „Térfigyelő 
kamerarendszer bővítése” költséghelyen rendelkezésre áll, 2.056.507,- Ft erejéig a „Közvilágítás bővítése” 
költséghelyről kerül átcsoportosításra, valamint 670.959,- Ft erejéig az „Általános tartalék” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
  
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés a 2019. évi tavaszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről 
 
Papp István: Majd bővítenünk kell, mert nem fért a sok anyag.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 310/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2019. évi tavaszi lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel 
(székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) megkötött vállalkozási szerződést módosítja, mivel a 2019. év 
tavaszán megrendezésre került hulladékgyűjtési akciónapon keletkezett költségek kiegyenlítéséhez a 
szerződésben rögzített keretösszegen felül további bruttó 68.840,- Ft összegű pénzügyi forrást szükséges 
biztosítani. 
A pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal (módosított szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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7./ napirendi pont  
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 311/2019. (V. 15.) számú – 4 „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 3 db kerti kiülő (2 db pad, 1 db asztallal) legyártásával, valamint három közterületi 
játszótérre (Hegyalja úti, Nyírfa utcai, illetve Pécsi Sándor utcai játszótér) történő telepítésével az RJM-Játék 
Kft.-t (székhely: 2310 Szigetszentmiklós Csepeli út 14.)  bízza meg összesen bruttó 723.900,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselői kerete terhére 
bruttó 723.900,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
8./ napirendi pont  
Előterjesztés Lestyán Balázs 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 312/2019. (V. 15.) számú – 4 „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 Kazinczy utca páros oldalán a Kertész utca és a Dembinszky utca közötti szakaszon 
járda kivitelezési munkáinak elvégzésével összesen 139 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 2.814.053,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont  
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 313/2019. (V. 15.) számú – 4 „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 Bajza József utca rossz állapotú járdaszakaszainak a javítási munkáival összesen 130 
m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 
1.304.290,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Tarsoly Imre „közvilágítás bővítése” kerete 
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terhére 1.254.216,- Ft erejéig, illetve a felhalmozási kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő járdafelújítási kerete terhére 50.074,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10./ napirendi pont  
Előterjesztés az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről 
 
Papp István: Két határozati javaslat van, egyben szavazunk és név szerinti szavazás lesz. Jegyző asszonyt 
kérem, hogy vezesse le. 
dr. Szikszai Márta: Kérem a bizottsági tagokat, hogy a nevük elhangzása után mondják be szavazatukat. 
       Bagi Miklós: Igen 
       Kondek Zsolt: Igen 
       Marján János: Igen 
       Papp István: Igen 
Egyhangú. 
Marján János: Ez a közbeszerzés mennyit hátráltat a dolgon? – mert közben nekünk a társasházat 
körbeszigetelik, felújítják és jó lenne párhuzamossá tenni a kettőt. Ebben kérnék segítséget vagy támogatást 
az önkormányzat részéről. 
Tóth Ivett: Nekünk is az a célunk, hogy a pályázat minél előbb megvalósuljon. Az biztos, hogy azonnal el 
szeretnénk kezdeni az új eljárást és attól függ, hogy az ajánlatadók hogyan adják az ajánlataikat, de azért 
bízunk benne, hogy 20 nap alatt lehet szerződést kötni. Tehát az akkreditált közbeszerzési lebonyolító szerint 
is, mert ugye tudjuk, hogy egyrészt hogy volt a felújítás, másrészt nekünk a projekt miatt is haladni kellene 
és jó lenne, ha mielőbb lenne kivitelezőnk, úgyhogy figyelembe vesszük. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 314/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 210/2019. (III. 28.) számú 
határozata alapján indult, „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) pont 
alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege 
nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 
 
Határidő: 2019. május 20. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 315/2019. (V. 15.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 43.125.700,- Ft. 
A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez pályázati forrásból bruttó 27.544.510,- Ft, önerő formájában 
pedig bruttó 6.080.605,- Ft összeg áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Orvosi rendelők felújítása” elnevezésű, nettó 
43.125.700,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
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207/2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) Pischné Tóth Andrea Magdolna, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 
 
Határidő: 2019. május 25. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Ezt követően Papp István elnök 8.55 órakor zárt ülést rendelt el, ahol még egy előterjesztés került 
megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv készült.  
 
 

K.m.f. 
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           Kondek Zsolt                   Papp István   
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