
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. november 13-án 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal ovális termében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 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 Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a meghívóban szereplő 4. és 5. napirendi pontot 
utoljára tárgyalja meg a bizottság, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (4 „igen”  szavazattal) 
egyetértettek.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1058  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2013.  november  13-i  rendkívüli  ülésének  napirendjét a  következők  szerint 
állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a hatvani 2711 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
vagyonkezelésbe adásáról



2. Előterjesztés az „I. Laktanya Szlalom Hatvan”  elnevezésű országos autóverseny 
megtartásához való hozzájárulásról

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
irodavezető

3. Előterjesztés műjégpálya felületének karbantartására szolgáló gép beszerzésével 
kapcsolatos döntésről

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

4. Előterjesztés „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút boldogi szakaszának kiépítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető  

5. Előterjesztés kutyafuttató létrehozásához szükséges munkákról

6. Előterjesztés közterületi burkolatok cseréjéről 

Előterjesztő 5-6. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 5-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

Határidő: 2013. november 13. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 2711 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 
vagyonkezelésbe adásáról

Papp István: Itt a kollégiumról és a kollégiumnak a hasznosításáról van szó, hogy ezt 
vagyonkezelésbe adjuk a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-nek. Vannak távlati tervek a kollégiummal kapcsolatban, az 
is, hogy felújításra kerülne.
Marján János: Elolvastam a megállapodást, de ebből a projektből pénz is jut rá?
Papp István: Valami lesz belőle, mert az a távlati terv, hogy legyen valami szálloda azoknak, akik 
meg akarnak szállni, hogy a vadászok tudjanak hol aludni és tudjanak mit enni.
Marján János: Étterem és szálloda?
dr. Szikszai Márta: Kiállító terem lesz, szálloda nem lesz jelen állás szerint. Annyi kiállítási anyag 
érkezik, hogy kell még kiállító terem, ott kisebb jelentőségű kiállítások kapnak helyet és lesz egy 
vendéglátóipari egység.
Papp István: Konyha és ebédlő. 
Marján János: Erre külön kell pályáznunk? 
dr. Szikszai Márta: Ezt most átadjuk vagyonkezelésbe a beruházó Kft.-nek és a beruházó Kft. fogja 
ezt a vagyont a célnak megfelelően a kezelésébe vonni és fejleszteni.
Marján János: Láttad mostanában? - nem illik bele a képbe.
Papp István: Nem, meg kell csinálni azt is.
Marján János: Azok a fák nincsenek kivágva, amiket ki kellett volna.
Papp István: Folyamatban van, tetőt kell cserélni, szigetelni kell a pincét, mert vizes.
dr. Szikszai Márta: Az egész beruházást ők csinálják, ezt is odaadjuk nekik és akkor megcsinálják.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1059  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 2711 helyrajzi számú 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  ingatlan  vagyonkezelésbe  adásáról  szóló  előterjesztést  és  az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Széchenyi Zsigmond 
Kárpátmedencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. és Hatvan Város 
Önkormányzata között megkötésre kerülő, a hatvani 2711 hrsz.-ú ingatlan vagyonkezelésbe 
adásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az okiratok földhivatali 
benyújtásáról.

Határid  ő  :   2013. november 18. (aláírásra és földhivatalhoz történő benyújtásra)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az „I. Laktanya Szlalom Hatvan”  elnevezésű országos autóverseny 
megtartásához való hozzájárulásról

Papp István: Ez a betonjárdákon lenne? Hallom, ott most keményen dolgoznak a közmunkások.
Marján János: Mi már visszavettük azt a laktanyát?
dr. Szikszai Márta: Igen.
Papp István: 18 ha az körülbelül?
Schósz Gabriella: Igen.
Marján János: A másik fele az maradt?
Bánkutiné Katona Mária: Igen, az maradt a régi tulajdonosnál.
Papp István: Adótartozás meg egyebek miatt volt ez, ugye? 
Bánkutiné Katona Mária: Beszámítással.
dr. Szikszai Márta: Beszámítás és a szerződés nem teljesítéséből fakadó önkormányzati kár került 
ilyen módon megtérítésre.
Marján János: Tehát az eleje a miénk, a hátulja az övé?
dr. Szikszai Márta: A major felőli oldala a miénk, az autópálya felőli oldala az övé. Merőlegesen az 
útra lett megosztva.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1060  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta az  „I.  Laktanya  Szlalom 
Hatvan” elnevezésű országos autóverseny megtartásához való hozzájárulásról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletben foglalt az önkormányzati vagyon hasznosítására 
vonatkozó rendelkezések figyelemebe vételével hozzájárul ahhoz, hogy a Speed Rally Team 
Sportegyesület (székhely: 2612 Kosd, Petőfi u. 26., képviseli: Fodor Krisztián) 2013. november 24. 
napján reggel 8.00 órai kezdettel az „I. Laktanya Szlalom Hatvan”  elnevezésű országos 
autóverseny megrendezése céljából, bruttó 10.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében a 
hatvani 6310/1, 6310/2,6310/3, 6310/4, 6310/5, 6310/6, 6310/7, 6310/8, 6310/9, 6310/10, 6310/11, 
631025, 6310/26 és 6310/27 helyrajzi számú ingatlanokat használja, valamint felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy a használatra vonatkozó megállapodást aláírja.

Határid  ő  :   2013. november 18. (használati megállapodás aláírására)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



3./ napirendi pont 
Előterjesztés műjégpálya felületének karbantartására szolgáló gép beszerzésével 
kapcsolatos döntésről

Papp István: Azért, hogy sima legyen a jég, lesz egy saját gép, nem bérelni kell.
Marján János: Már csak egy fix helyet kellene találni ennek a pályának.
Papp István: Előbb-utóbb igen.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1061  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  műjégpálya  felületének 
karbantartására szolgáló gép beszerzésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren lévő mobil 
műjégpályához a jégpálya felületének karbantartására szolgáló gép beszerzéséhez 6.300.000,- Ft 
pénzügyi forrást biztosít Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet városüzemeltetési feladatok között szereplő műjégpálya üzemeltetés 
költséghelyen 1.800.000,- Ft erejéig és a rendelet 4. számú mellékletében a fejlesztési feladatok 
között szereplő gépkocsi beszerzés maradvány terhére 4.500.000,- Ft erejéig.

Határidő: 2013. november 15. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút boldogi szakaszának kiépítése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról

Papp István: Itt van egy bíráló bizottság felállítva, aki majd dönt a nyertes pályázóról.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1062  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta „A  Hatvan-Boldog  közötti 
kerékpárút boldogi szakaszának kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút boldogi 
szakaszának kiépítése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 79.228.209.-Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiemelt turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó „A Hatvan-Boldog közötti kerékpárút boldogi 
szakaszának kiépítése” elnevezésű, 79.228.209.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat az 
ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;



4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító ÉSZ-KER Kft. képviselője.

Határidő: 2013. november 15. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés kutyafuttató létrehozásához szükséges munkákról

dr. Szikszai Márta: Több árajánlat került bekérésre, de csak  három küldte be: van  2.159.000,- Ft, 
1.905.000,- Ft és 1.670.050,- Ft-ot adott a Barnibau-Építő Kft. A  kutyafuttató létrehozásához 
szükséges kerítés kialakításával a Barnibau-Építő Kft.-t célszerű  megbízni bruttó 1.670.050,- Ft 
összegben. Fedezetet pedig az „intézmények részére fénymásolók vásárlása”  maradvány 
előirányzat nyújtana, ugyanis ez nem történt meg az intézmények részére és itt még van 
pénzmaradványunk. Erről szól az előterjesztés.
Lestyán Balázs: Mit jelent ez a kutyafuttató?
Marján János: A lakossággal meg lett ez tárgyalva?
Papp István: Ez a kutyafuttató nem jó ötlet, mert ott iskola van, lakások vannak. Bejárnak, a 
kutyák ugatnak, vonyítanak, jönnek-mennek. Ott éjjel-nappal kutya lesz. 
Kondek Zsolt: Vannak hajléktalanok is bebújva a bokorba, meg szeméthegyek vannak lerakva. Ha 
le van kerítve, hogy viszik azt el? A másik az, ha már van kutya, akkor nem fog odamenni. Sokkal 
rendezettebb lenne az a terület. A kisgyerekeket nem támadja meg a kutya, egyrészt ott a gazdája, 
másrészt had szokják meg, hogy van egy ilyen állat is.
Marján János: Legalább valami kiviteli terv lenne, meg a lakosságot nem kellett volna értesíteni?
Kondek Zsolt: 1.000.000,- Ft, az már egy komolyabb kerítés, gondolom.
Nádas Sándor: A Jókai utca mellett van egy üres telek.
Kondek Zsolt: Nem azzal van probléma, aki kertes házban lakik, hanem aki panelban. Máshová 
nem tudod  tenni, csak panel környékére. Minden normális hely ott van a panel mellett: külön 
játszótér, külön kutyafuttató terület.
Papp István: A kutyafuttató azt jelenti, hogy odaviszik a kutyát, hogy elvégezze a dolgát. Az nem 
jó. 
Kondek Zsolt: Odaviszi a kis zacskóját és felszedi.
Papp István: Az nem fog működni.
Nádas Sándor:  Megnézném én  azt. Közterület-felügyelők több  embert figyelmeztettek, hogy 
otthagyták.
Kondek Zsolt: Az a baj, hogy figyelmeztetnek, mert ha egyszer bírságolna, soha többet nem 
menne le zacskó nélkül.
Marján János: A Sárkány közt arra találták ki, hogy lesz majd ott valami különleges történet, hogy 
eladjuk valami vállalkozónak és beépítik. Nekem ez az utolsó információm, nem kutyafuttató meg 
hasonló. Lekerítjük ott az egészet? Nem is értem a logikát, ott van egy út egyébként keresztbe.
Nádas Sándor: Ott szoktak járni a gyerekek a 6-os iskolába. 
Papp István: Oda betonjárdát kell keresztbe építeni.
Marján János: Én ezt jobban át szeretném tekinteni, javaslom, hogy ezt később tárgyaljuk meg. 
Lestyán Balázs: Hozzám több kérés érkezett, mint a másik lakótelepi környezetnek a 
képviselőjéhez, hogy gyerekeknek játszótérre, közösségi térre nagy igény van. Hozzám nem 
érkezett kutyaproblémával semmiféle kérés. Lehet, hogy ennek a területnek van ilyen problémája, 
de én úgy gondolom, hogy fontosabb lenne, ha valamilyen gyermekekkel kapcsolatos, gyermekek 
játékát, közösségi terét építő olyan valami lenne, ami kicsit hasznosabb és ez a terület alkalmas is 
rá. 
Papp István: Akkor azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontot vegyük le és későbbi időpontban 
tárgyaljuk újra, mert ezt jobban elő kell készíteni, meg kell beszélni, nehogy ebből gond legyen. 
Meg kell kérdezni mindenkit, hogy mit szólna hozzá, nehogy az legyen, hogy hozunk egy döntést, 
utána meg isszuk a levét, mert nem kérdeztünk meg senkit. 
 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1063  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság elfogadta Papp István bizottsági elnök 
ügyrendi javaslatát, miszerint a meghívón feltüntetett 4. napirendi pont (Előterjesztés a 
kutyafuttató  létrehozásához  szükséges  munkákról) a bizottság 2013. november 13-i rendkívüli 
ülésének napirendjéről levételre kerüljön.

Ezt követően Papp István elnök szünetet rendelt el. 

A szünet után Papp István elnök újra megnyitotta a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
ülését, ahol még egy előterjesztés került megtárgyalásra. 

6./ napirendi pont 
Előterjesztés közterületi burkolatok cseréjéről 

Papp István: Nagyon sok mindent fognak csinálni: a hídtól befelé, a Bástya utca mindkét oldalát, a 
Thurzó utcát, lesz egy út körbe ahol van a posta, hátul, ahol a házat megvettük, ott lesz egy 
parkoló és egyirányúsítva lesz a forgalom. Erre lettek kiírva pályázatok, a tíz határozati javaslat ezt 
fedi le. Tehát itt egy csomó építkezés fog történni. Teljesen megújul minden.
Marján János: Az új projektben az van, hogy meg lesz csinálva a Nádasdy T. utcáig, akkor most 
kétszer csináljuk meg? 
Schósz Gabriella: Nem, a KÖZOP-os pályázatban a Nádasdy T. utcáig maga az út, ami az állami 
közútkezelő kezelésében van, a NIF-el konzorciumban felújításra kerül. Ezek a közterületek, 
járdafelületek pedig az önkormányzatnak a tulajdonában vannak. Azok a területek vannak benne, 
ami a KÖZOP-os pályázatban nem újul meg. 
Marján János: Ahogy néztem ott vannak hiányjelek, ahol csinálják a főtéren, raknak új 
járdaszegélyeket. Az is ugyanúgy meg lesz csinálva és azt mi csináltatjuk meg, ami a Bástya utca 
és a Zagyva híd között van?
Schósz Gabriella: Igen, az ebben benne van.
Marján János: Tehát azt csak aszfaltozni fogják.
Schósz Gabriella: Nem aszfaltozásra fog sor kerülni, hanem kőburkolatra és jelölve lesznek a régi 
várfalak, ami várfalsétánynak van elnevezve. Ott kockakő burkolatok lesznek. A várfalon belül a 
járdafelületek egyedi Semmelrock burkolattal kerülnek burkolásra, a Zagyváig eső járdaszakasz 
aszfalttal lesz burkolva. Csak egy pár méter, ami aszfalt, a többi rész az térkő. Ami a régi várfalon 
belül kerül elhelyezésre, az minden térkő burkolat, egyedi Semmelrock. 
Marján János: És a Mikszáth téri parkoló?
Schósz Gabriella: Az a DISZI előtti parkoló.
Marján János: Az nemrégen lett aszfalttal megcsinálva és most az egészet kicseréljük?
Schósz Gabriella: Igen.
Papp István:A másik oldalon is meg lesz a járda csinálva.
Schósz Gabriella: A postától végig meg lesz csinálva a Zagyva hídig.
Marján János: Ami van a nagy pályázatban, amit aszfaltozni fognak, tehát a főút, annak a szegélye 
is rossz állapotban van, azt most megcsináljuk?
Schósz Gabriella: A szegélyhez nem nyúlunk. Az az út tartozéka.
Marján János: Azért kérdezem, mert ha megbontják, mi meg megcsináljuk előre, az úgy jó lesz?
Schósz Gabriella: Azt majd összehangoljuk.
Marján János: Ismerem az összehangolást, az OTP előtt akkora gödör van az összehangolásból, a 
TIGÁZ-osok csináltak ott valamit. Vissza fognak menni?
Schósz Gabriella: Vissza, azt helyre kell állítani a TIGÁZ-nak.
Marján János: Mit csináltak ott?
Schósz Gabriella: Én sem tudom pontosan, szerintem vezetékeket váltottak ki.
Marján János: Elköltöttünk a Mikszáth térre egy nagy csomó pénzt 2-3 éve, most az egészet 
annuláljuk.
Schósz Gabriella: Nem most volt az, hanem régebben szerintem.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1064  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bástya utcai járdafelületek burkolat cseréjének 
kivitelezési munkáihoz szükséges egyedi térkő elemek  gyártásával és szállításával a Semmelrock 
Stein Design Kft.-t (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.) bízza meg bruttó 1.556.861,- Ft 
összegben, mint kizárólagos forgalmazót.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1065  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich úti –  Posta felőli –  járda 
kivitelezési munkáihoz szükséges egyedi térkő elemek  gyártásával és szállításával a Semmelrock 
Stein Design Kft.-t (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.) bízza meg bruttó 2.529.840,- Ft 
összegben, mint kizárólagos forgalmazót.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1066  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich út páratlan oldali járda 
kivitelezési munkáihoz szükséges egyedi térkő elemek  gyártásával és szállításával a Semmelrock 
Stein Design Kft.-t (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.) bízza meg bruttó 9.496.425,- Ft 
összegben, mint kizárólagos forgalmazót.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1067  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mikszáth téri parkoló kivitelezési munkáihoz 
szükséges egyedi térkő elemek  gyártásával és szállításával a Semmelrock Stein Design Kft.-t 
(székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.) bízza meg bruttó 10.460.017,- Ft összegben, mint 
kizárólagos forgalmazót.



Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1068  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich úti járda- Bástya utca és 
Zagyva-híd közötti szakasza kivitelezési munkáihoz szükséges egyedi térkő elemek  gyártásával 
és szállításával a Semmelrock Stein Design Kft.-t (székhely: 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky út 108.) 
bízza meg bruttó 2.690.495,- Ft összegben, mint kizárólagos forgalmazót.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1069  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bástya utcai járdafelületek burkolatcseréjének 
kivitelezési munkáival a Kavicsút Kft.-t (3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 
3.717.803,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1070  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich úti –  Posta felőli –  járda 
kivitelezési munkáival a Kavicsút Kft.-t (3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 
12.212.813,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a műszaki 
tartalom pontosítással.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1071  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich út páratlan oldali járda 
kivitelezési munkáival a Kavicsút Kft.-t (3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 
18.415.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a műszaki 
tartalom pontosítással.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1072  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mikszáth téri parkoló kivitelezési munkáival 
a a Kavicsút Kft.-t (3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 18.986.500, Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a műszaki tartalom 
pontosítással.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1073  /2013.     (XI.   13  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a közterületi  burkolatok 
cseréjéről  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich úti járda- Bástya utca és 
Zagyva-híd közötti szakasza kivitelezési munkáival a Kavicsút Kft.-t (3000 Hatvan, Külterület 
024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 4.694.936,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, a műszaki tartalom pontosítással.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére biztosításra kerül.

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
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 10.00  órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                     Bizottság tagja                          Bizottság elnöke        


