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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2020. február 5-én 9.00 órakor a Hatvani Polgármesteri 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 
 
- Lukács László mb. aljegyző 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika gazdálkodási 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 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. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 37/2020. (II. 05.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2020. február 5-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megtartásához kapcsolódó további 
kivitelezési munkákról 

          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
          Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető       
 
Határidő: 2020. február 5. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megtartásához kapcsolódó további kivitelezési 
munkákról 
 
Papp István: Jön a kiállítás, ez egy nagyon nagy dolog. Reméljük nagyon sokan fogják látogatni. 
Marján János: Egy ekkora létesítménybe mennyi Munkácsy képet akartok idehozni vagy hogy van ez 
most? 
Schósz Gabriella: 63 db képe van ennek a Kft.-nek. 
Marján János: Azt hittem Munkácsynak, mert annak sokkal több. 
Schósz Gabriella: Ez a Kft. a Pák Imrének a tulajdonában lévő képeknek a kiállítását szervezi, viszont lehet 
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az, hogy egy-két képet pont restaurálnak és az nem lesz kihelyezve, tehát 60-61 db képre lehet számítani, 
hogy itt lesz. 
Marján János: Ez most teljes kulturális befektetés lesz vagy meg is térül ebből valami? 
Papp István: Az a lényege ennek, hogy magának a múzeumnak az átalakítása ilyen formában, ez nemcsak 
erre az egyetlenegy kiállításra vonatkozik, hanem ezzel, ha megcsináljuk ezt a beruházást, akkor több 
kiállítást is ide tudunk hozni ilyen feltételekkel, amit itt kérnek (páratartalom, hőmérséklet, stb., van olyan 
kép, ami egy mázsa, tehát megfelelő képtartó síneket kell kiépíteni). Gyakorlatilag a beruházás nagyobb 
része a múzeumnak a beruházása. Tehát a vagyon itt marad és a beruházás, ezáltal elő lesz készítve 
bármilyen más kiállításra is. Ennek biztos lesz más hozadéka. Szerintünk az a mennyiségű pénz, amiért 
úgymond béreljük a képeket, tehát kölcsönkapjuk arra a három hónapra körülbelül, azalatt szerintem nagyon 
sok látogatót fog vonzani és olyan 10-15 MFt-os bevételre számítunk. 
Kondek Zsolt: Jövőre lesz a vadászati világkiállítás, ez egy kiegészítő attrakciója lehet ennek, amúgyis egy 
olyan festőről van szó, aki miatt tulajdonképpen elég sokat utaznak az emberek nemcsak Magyarországról, 
hanem még külföldről is várható, hogy csak emiatt eljönnek és ha ennek a kiállításnak vége van, ezek a 
berendezési tárgyak itt maradnak és hasonló kiállításokkal tudunk majd újra a színtéren maradni. 
Marján János: A Kft. mit kér ebből? 
Schósz Gabriella: Ezekből semmit, a múltkor volt bent, 13.700 eFt.  
Marján János: Akkor ez összesen 70 MFt és abból 15 MFt térül meg. 
Papp István: Ami bejön belőle. 
Marján János: Nem a Kft. árusítja a jegyet, hanem a múzeum? 
Schósz Gabriella: Igen. 
Kondek Zsolt: Ez csak egy kiállítás, ha ez lezajlik, akkor utána folytathatjuk más kiállításokkal. 
Marján János: Csak a volumen miatt kérdezem. 
Papp István: Ott beruháznak és gyakorlatilag nem is olyan nagy pénzekért csinálják. Valaki 22 MFt-ért 
akarta csinálni, a másik meg megcsinálja 7 MFt-ból. 
Schósz Gabriella: Az nem megfelelően adta az ajánlatát, de akkor is a másik a kedvezőbb. 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A hat határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 38/2020. (II. 05.) 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 
hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) épületében megtartandó Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megrendezéséhez 
kapcsolódóan a kamera rendszer bővítési munkáinak elvégzésével Báti Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 
3021 Lőrinci, Akácfa utca 11.) bízza meg bruttó 3.904.242,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2020. (I.30.) számú határozatával 
biztosításra került. 
 
Határidő: azonnal (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 39/2020. (II. 05.) 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 
hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) épületében megtartandó Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megrendezéséhez 
kapcsolódóan a tűzjelző rendszer rendkívüli felülvizsgálatának elvégzésével Báti Zsolt egyéni vállalkozót 
(székhely: 3021 Lőrinci, Akácfa utca 11.) bízza meg bruttó 101.600,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2020. (I.30.) számú határozatával 
biztosításra került. 
 
Határidő: azonnal (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 40/2020. (II. 05.) 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 
hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) épületében megtartandó Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megrendezéséhez 
kapcsolódóan az emeleti kiállító terek klimatizálásának épületen belüli  munkáival a VTS Hungary Kft.-t 
(székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 162.) bízza meg bruttó 9.683.695,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2020. (I.30.) számú határozatával 
biztosításra került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 41/2020. (II. 05.) 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 
hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) épületében megtartandó Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megrendezéséhez 
kapcsolódóan a külső folyadékhűtő berendezés telepítése, beltéri résszel történő kommunikáció és 
beszabályozás munkáival VTS Hungary Kft.-t (székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 162.) bízza meg 
bruttó 7.371.747,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2020. (I.30.) számú határozatával 
biztosításra került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 42/2020. (II. 05.) 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 
hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) épületében megtartandó Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megrendezéséhez 
kapcsolódóan a műtárgy megvilágító lámpatestek beszerzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 7.924.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2020. (I.30.) számú határozatával 
biztosításra került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 43/2020. (II. 05.) 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 
hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) épületében megtartandó Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megrendezéséhez 
kapcsolódóan a műtárgy tartó sínrendszer beszerzésével és felszerelésével a Norma-Bau Építő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 978.878,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2020. (I.30.) számú határozatával 
biztosításra került. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.10 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________             _________________________________                                         
           Kondek Zsolt                   Papp István   
  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési          
             Bizottság elnök-helyettese                                           Bizottság elnöke          


