
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 26-án 11.00 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Marján János tag, Bagi Miklós tag 

- dr. Szikszai Márta jegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
- Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
- 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 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 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére plusz napirendi 
pontként a  hatvani 5111/6 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlan ingyenes használatba vételéről szóló 
előterjesztést, valamint a végrehajtási eljárás megszüntetéséről szóló előterjesztést, mellyel a 
bizottság tagjai 3 „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   887  /2013.     (IX.   26  .)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2013. szeptember 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület polgármesteri keretből 
történő előfinanszírozásáról 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense



2. Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról

3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4587 helyrajzi számú, természetben a 
Gódor Kálmán utcában található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

4. Előterjesztés az Óhatvani Városi Köztemető ravatalozójával kapcsolatban

Előterjesztő 2-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 2-4. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

5. Előterjesztés Nádas Sándor, Lestyán Balázs, Tarsoly Imre és Papp István önkormányzati 
képviselők képviselői kereteinek felhasználásáról

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

6. Előterjesztés a hatvani 5111/6 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlan ingyenes használatba 
vételéről

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

7. Előterjesztés végrehajtási eljárás megszüntetéséről 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd

Határidő: 2013. szeptember 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület polgármesteri keretből történő 
előfinanszírozásáról 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   888  /2013.     (IX.   26  .)     számú   –   3   „  igen  ”   szava  -  
zattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvani  Kézilabda  és 
Szabadidő Sportegyesület polgármesteri keretből történő előfinanszírozásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Kézilabda  és  Szabadidő 
Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács utca 9.) számára 200.000,- Ft, azaz: Kettőszázezer 
forint  visszatérítendő  támogatást  nyújt  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  támogatási 
szerződésben  foglaltak  szerint.  A  fenti  összeg  Hatvan  város  2013.  évi  költségvetéséről  szóló 
6/2013.  (II.  15.)  önkormányzati  rendelet  szöveges  mellékletének  2/d.  táblájában  szereplő 
polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. szeptember 30. (a támogatási szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



2./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2013. évi intézményfelújítási feladatterv módosításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   889  /2013.     (IX.   26  .)     számú   –   3   „  igen  ”   szava  -  
zattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a 2013. évi intézményfelújítási 
feladatterv módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2013. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 130/2013. (II. 28.) számú 
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

Határidő: 2013. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4587 helyrajzi számú, természetben a Gódor 
Kálmán utcában található ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat értékeléséről

Schósz Gabriella: Ez az, amit a múltkori bizottsági ülésen felbontottunk. Javasoljuk az ingatlan 
eladását. 

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 890/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az  önkormányzati  tulajdonú 
hatvani  4587  helyrajzi  számú,  természetben  a  Gódor  Kálmán  utcában  található  ingatlan 
elidegenítéséről  szóló  pályázat  értékelésére  vonatkozó  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4587 hely-
rajzi számú, természetben a Gódor Kálmán utcában található, garázs, udvar megnevezésű, 18 m² 
nagyságú ingatlan elidegenítésére irányuló, 579/2013. (VIII. 29.) sz. határozata alapján meghirde-
tett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és az ingatlanrészt elidegeníti Kürtiné Ungi 
Erika Tünde (lakcíme: 3000 Hatvan, Tabán u. 31. 2/6.) és Gyalogné Ungi Rita Hedvig (lakcíme: 
3000 Hatvan, Mikes u. 43.) részére, bruttó 110.000,-Ft, azaz Egyszáztízezer forint vételáron.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adásvételi szerződés megköté-
sére.

Határidő: 2013. október 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az Óhatvani Városi Köztemető ravatalozójával kapcsolatban

Schósz Gabriella: A ravatalozó épületet célszerű felújítani és előtetőt kialakítani. A homlokzatot a 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium dolgozói ingyenesen felújítanák. Az 
önkormányzatnak az anyagot kell megvásárolnia homlokzat javításhoz a DISZI munkájához. A 
legkedvezőbb ajánlatot Patkós János egyéni vállalkozó adta az előtető  építésére. Vele célszerű  a 
vállalkozási szerződést megkötni.



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 891/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Óhatvani Városi Köztemető 
ravatalozójával  kapcsolatos előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiummal (székhely: Hatvan, Vécsey 
u. 2/a.) együttműködési megállapodást kössön az önkormányzati tulajdonú Óhatvani Városi 
Köztemető területén található ravatalozó épületének szakmai gyakorlati oktatás keretei között 
történő ingyenes homlokzatjavítási munkáira vonatkozóan.

Határidő: 2013. október 31. (megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 892/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Óhatvani Városi Köztemető 
ravatalozójával  kapcsolatos előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhatvani Városi Köztemető területén 
található ravatalozó épületének elő-tetővel való bővítésével Patkós János egyéni vállalkozót 
(székhely: 3212 Gyöngyöshalász, Árpád utca 15.) bízza meg bruttó 2.172.500,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatevőt, melynek fedezete az Önkormányzat többlet 
bevétele (Albert Schweitzer Kórház által visszautalt pénzeszköz) terhére biztosított.

Határidő: 2013. október 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés Nádas Sándor, Lestyán Balázs, Tarsoly Imre és Papp István önkormányzati 
képviselők képviselői kereteinek felhasználásáról

Papp István: A járda miből fog menni, aszfaltból vagy betonból? A Rákóczi út 50-57.?
Schósz Gabriella: Én úgy tudom, aszfaltból.
Papp István: A többi is aszfalt már ott.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 893/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (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 Tabán út 70. sz.-ú ingatlan előtti járda 
felújításával a  Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 
176.022 ,-Ft   összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  6/2013.  (II.  15.)  önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Nádas Sándor önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. szeptember 30. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság elnöke a Műszaki  és Városfejlesztési 

Iroda útján



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 894/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (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 Horváth Mihály út 5. sz.-ú ingatlan előtti 
járda felújításával Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg 
bruttó  48.006,-  Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  6/2013.  (II.  15.)  önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. szeptember 30. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság elnöke a Műszaki  és Városfejlesztési 

Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 895/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (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 Rákóczi út 55.-57. sz.-ú ingatlanok előtti  járda 
felújításával KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16.) bízza meg bruttó 
260.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  6/2013.  (II.  15.)  önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Papp István önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. szeptember 30. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság elnöke a Műszaki  és Városfejlesztési 

Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 896/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (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 Hatvan, Vas Greben utca 32. sz. Knézich utca 13. sz. 
előtti “K”  szegélyezés, Árpád út 8. sz. előtt lévő csapadékvíz elvezető árok mederburkolási 
munkáinak elvégzésével a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 116.) 
bízza meg bruttó 148.130,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2013.  évi  költségvetéséről  szóló  6/2013.  (II.15.)  önkormányzati 
rendeletben  a  városüzemeltetési  kiadások  között  a  Tarsoly  Imre  önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság elnöke a Műszaki  és Városfejlesztési 

Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 897/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (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 Székely u. 2. sz. előtti járda felújításával a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 109.728,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára a legkedvezőbb ajánlattevőt.



Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2013. szeptember 30. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság elnöke a Műszaki  és Városfejlesztési 

Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5111/6 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlan ingyenes használatba vételéről

Papp István: Ez pont mellette van vagy a Sárkányköznél?
Schósz Gabriella: Nem, ez a Kodály Zoltán Általános Iskola mellett van, a konyha bejárat mellett, 
a társasházak háta mögött.
Papp István: Mert volt róla szó, hogy kint lesz a Sárkányköznél, hogyha pályázatot nyerünk.
Schósz Gabriella: Az engedélyezés ott a parkolóra folyamatban is van.
Papp István: És ingyenesen odaadják a területet? 
Schósz Gabriella: A Bosch-osak, de csak használatra. 
Papp István: Építeni nem lehet, mármint ingatlant vagy valamit.
Schósz Gabriella: Tehetünk rá kőterítést, végleges építést csak a tulajdonos hozzájárulásával, és az 
a kérése a Boschnak, hogy amennyiben a használat megszűnik és visszaadjuk használatra a Bosch-
nak, amit oda elterítettünk anyagot vagy amit építettünk, akkor vissza kell  az eredeti állapotot 
állítanunk a területen.
Papp István: Azok a nagy sártengerek a konyha bejárat mellett is megszűnnek, meg akkor nem 
lehetne oda beállni, csak a lakóknak, ugye? A jobb oldali részre gondolok.
Schósz Gabriella: Egyenlőre arról nincsen szó, hogy forgalomkorlátozás legyen.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 898/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  hatvani  5111/6  hrsz.-ú 
magántulajdonú ingatlan ingyenes használatba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Robert Bosch Wohnungsgesellschaft 
Mbh. (Deutschland 70049, Stuttgart Pf.: 106050) tulajdonát képező hatvani 5111/6 hrsz.-ú, 3934 m2 

nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ingyenes használatba vételével, annak érdeké-
ben, hogy az ingatlan a Kodály Zoltán Általános Iskola parkolási gondjainak megoldását szolgálja 
egy 50 személygépkocsi befogadására alkalmas parkoló kialakításával.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanrész ingyenes 
használatba vétele érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegyen.

Határidő: 2013. október 15. (bérleti ajánlat megtételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés végrehajtási eljárás megszüntetéséről 

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 899/2013. (IX. 26.) számú – 3 „igen” szava  -  
zattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a végrehajtási  eljárás 
megszüntetéséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 



képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
205HV.903/2013/5. számú végrehajtási eljárás megszüntetése érdekében pert indítson, 
valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegyen.

Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

Több  napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 11.20 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

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


