
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. április 2-án 9.00 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

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 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 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.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     356/2014.     (IV.     02.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. április 2-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés Horváth  Richárd  önkormányzati  képviselő  képviselői  keretének 
felhasználásáról

2. Előterjesztés Tarsoly Imre és Lestyán Balázs önkormányzati képviselők képviselői 
kereteinek felhasználásáról

3. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak, járdák karbantartásával kapcsolatos döntésekről

4. Előterjesztés a 2014. évi vízminta-vételezési feladatokkal kapcsolatos döntésekről



5. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról

Előterjesztő, előadó 1-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2014. április 2.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői keretének felhasználásáról

Papp István: Neki 2 db mennyibe kerül?
Schósz Gabriella: 157 eFt-ba.
Papp István: Akkor úgy, mint az enyém.
Schósz Gabriella: Mindenkinek egyformán van.
Papp István: Nekem is kell még három. Bánkutiékhoz tették a villanyt, a Deákék elé akartuk, de 
nem baj, mert a Deákék elé is teszünk egyet.
Schósz Gabriella: Burján Ildikó leegyezteti. Külön táblázataink vannak képviselői kérésekre.
Marján János: A kátyúzás is megy majd felénk?
Schósz Gabriella: Kátyúzás lesz, tegnap elkezdték, benne van egyébként a kátyús listában az utca, 
csak nem az aszfaltszőnyegezésben, hanem a kátyúzásban.
Papp István: Négyszögletesen, 10 cm vastagon.
Schósz Gabriella: Horváth Richárd két lámpatestet szeretne kihelyeztetni, az egyiket a Vasvári P. 
utcába, a másikat pedig a Kölcsey F. u. - Váci M. u. kereszteződésébe. A legkedvezőbb ajánlattevő 
Kovács Zoltán.
Marján János: Mindig ő a legkedvezőbb.
Schósz Gabriella: Nem mindig.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     357/2014.     (IV.     02.)     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 Vasvári Pál utcában, és a Kölcsey Ferenc utca – 
Váci Mihály utca kereszteződésében összesen 2 db közvilágítási lámpatest kihelyezésével Kovács 
Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 157.480,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére 157.480,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll.

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

2./ napirendi pont 
Előterjesztés Tarsoly Imre és Lestyán Balázs önkormányzati képviselők képviselői kereteinek 
felhasználásáról

Schósz Gabriella: Tarsoly Imre 1 db ülőpadot szeretne elhelyeztetni a Kastélykert u. 5. sz. alatti 
társasház elé, Lestyán Balázs pedig a Szabadság út 1-3-5. sz. társasházak előtt környezetrendezési 
munkákat szeretne még csináltatni, mert volt neki egy másik ilyen kérése, de ezek a munkák most 



még ki lennének bővítve.
Marján János: Ez melyik, az új házak?
Schósz Gabriella: Nem.
Lestyán Balázs: Ott a Spar mögött.
Marján János: Ahol van az autómentős?
Lestyán Balázs: Az a sarok, nem a Szabadság utcai rész, hanem a nagy emeletes házak közötti 
rész.
Schósz Gabriella: Nekem az Erdei Dávid tegnap azt mondta, hogy ma elkezdik, Szabó Ottónak is 
szóltunk.
Lestyán Balázs: Ezek kis dolgok, de egy gyökérnek, fatuskónak a kivétele gond ezeknek az idős 
néniknek, akik bottal meg járókerettel járnak. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     358/2014.     (IV.     02.)     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 Hatvan, Kastélykert u. 5. számú társasház előtti 
önkormányzati  tulajdonú  közterületre  1  db  ülőpad  áthelyezésével  a  Koroknai Építőipari és 
Szolgáltató Kft.-t   (székhely:  3000 Hatvan, Rákóczi út 116.)  bízza  meg  bruttó 13.401,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendelet  2/a.  mellékletében a városüzemeltetési  feladatok között  Tarsoly Imre képviselői  kerete 
terhére 13.401,- Ft összeg erejéig biztosított.

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  359/2014.  (IV.  02.)  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  Hatvani  Városgazdálkodási  Nonprofit 
Közhasznú  Zrt.-t  bízza  meg  a  közterület-karbantartási  tevékenység  ellátására  vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján a Hatvan, Szabadság út 1-3-5. számú társasház előtti közterület 
további környezetrendezési munkáival bruttó 228.219,-Ft összegben.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői kerete 
terhére 228.219,- Ft összeg erejéig biztosított.

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

3./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak, járdák karbantartásával kapcsolatos döntésekről

Papp István: Ezzel a kátyúzással kapcsolatban a cég azóta sem jelentkezett?
Schósz Gabriella: Én több alkalommal is beszéltem velük, múlt héten pénteken szóltam nekik, 
hogyha  hétfőig  nem  vonulnak  fel,  akkor  nem  fogunk  velük  szerződést  kötni,  mert  a 
megrendelőlevelet  elküldtük.  Különböző  kívánságaik  voltak,  kiderült,  hogy  alvállalkozót 
szeretnének bevonni, az alvállalkozó meg közvetlenül szeretett volna szerződni az önkormányzattal.



Papp István: Nem szabad alvállalkozót bevonni, csak a baj van belőle.
Schósz Gabriella: Tehát ilyen problémák voltak. Nem is adtak rendesen választ még a tegnapi 
napon sem. Reggel felhívtam és megkérdeztem, hogy a mai nap felvonulnak-e vagy sem. Nem 
vonultak  fel,  úgyhogy  megírtuk  nekik,  hogy  most  már ne  is  vonuljanak  fel,  így  a  második 
legkedvezőbb  ajánlattevővel  célszerű  szerződést  kötnünk.  Az  egységára  a  Kavicsút  Kft.-nek 
jelentősen magasabb, mint a Baoban 2014 Kft.-nek, akivel lett volna az eredeti kátyúzási munka 
elvégeztetve,  ezért  szükséges  a  korábbi  9.500.000,- Ft-os  keretösszeget  10.160.000,-  Ft-ra 
megemelni.
Papp István: Ők legalább megcsinálják rendesen. Jól dolgoznak.
Lestyán Balázs: Volt az az útfelújítási alap az idei költségvetésben, amiből pár út már elkészült, 
amiből a Harang u., stb. meglett, abban van még pénz?
Schósz  Gabriella: 10  MFt  van  benne  körülbelül,  annyi  maradt,  mert  a  Székely  utca 
közbeszerzéséről már döntött a képviselő-testület, folyamatban van a közbeszerzési eljárás és el fog 
vinni a Székely utca kb. 28 MFt-ot, tehát ilyen 30 MFt-os nagyságrendet. 61 MFt-ról lett döntve, 30 
MFt a Székely utca, úgyhogy ilyen 10 MFt-os nagyságrend fog maradni.
Papp István: A Székely utca milyen hosszú?
Schósz Gabriella: Nem tudom fejből, de az nem aszfaltos, hanem térköves lesz és úgy, hogy faltól 
falig, mert ott a csapadékvíz elvezetéssel gond van. Mivel utcafronti a beépítés, ezért a lakóépületek 
közé be lesz lejtve középre, hogy az Árpád  utcába kivigyük a csapadékvizet. 
Marján János: Voltak, akik háborúztak is a Betonúttal annak idején, mert megroggyant a ház.
Papp István: Már volt pereskedés is.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  360/2014.  (IV.  02.)  számú –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága hatályon kívül helyezi a 224/2014. (II. 25.) és a 326/2014. (III. 13.) számú határozatait.

Határidő: 2014. április 3.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  361/2014.  (IV.  02.)  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 Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és 
kezelésében lévő utak útjavítási munkáival a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 
024/16 hrsz.) bízza meg (bruttó 8.890,- Ft/m2 egységáron) bruttó 10.160.000,- Ft keretösszegig, 
mint az önkormányzat számára második legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás”  költséghelyen rendelkezésre 
áll.

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

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2014. évi vízminta-vételezési feladatokkal kapcsolatos döntésekről

Schósz Gabriella: Volt a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak egy korábbi 
döntése, melyben a dögkútnál lévő vízminta-vételezési és értékelési feladatokat a LAWAND 
Mérnöki Iroda Kft. kapta meg, azonban kiderült, hogy amit tettek ajánlatot, a 49.657,- Ft az nem 



kétszeri mintavételezésre szól, hanem egyszeri alkalomra. Nem volt egyértelmű az árajánlatában, a 
szöveg első részébe beleírta, hogy évi kétszeri alkalomra vonatkozik ez az összeg, de utána 
tájékoztatott bennünket, hogy ez egy alkalomra szól, ezért azt a határozatot hatályon kívül kellene 
helyezni, így viszont a legkedvezőbb ajánlattevő a Bálint Analitika Kft. lett, mivel a kétszeri 
alkalomra neki alacsonyabb az ajánlata.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  362/2014.  (IV.  02.)  számú –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága hatályon kívül helyezi a 271/2014. (III. 13.) számú határozatát.

Határidő: 2014. április 3.
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  363/2014.  (IV.  02.)  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 volt dögkút mellett található monitoring kút 
2014. évi vízminta-vételezési és kiértékelési munkáival a Bálint Analitika Kft.-t (székhely: 1116 
Budapest, Fehérvári u. 144.) bízza meg bruttó 87.630,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet  2/a.  mellékletében  a  2014.  évi  városüzemeltetési  feladatai  között  a  Dögkút 
monitoringozása költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. november 30. (a munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról

Schósz Gabriella: A plébánia épülete mögött, a Kossuth téren van 3 db fenyőfa, egy tiszafa, egy 
tuja és egy bangita cserje, aminek a kivágása szükséges, úgyhogy erről kellene a döntést meghozni.
Marján János: De tudjuk, hogy mit akarunk már oda? 
Schósz Gabriella: Tudjuk, a Zsigmond szobor ott lesz felállítva, főkertész asszony már meg is 
csinálta erre a javaslatot, talajtakaró cserjék lesznek, örökzöld növények és 2  db fa. Hogy milyen 
típusú fa, azt nem tudom. 
Marján János: Szép legyen, mondjuk ez most nagyon ronda ott.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  364/2014.  (IV.  02.)  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 tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2994/3 hrsz.-ú ingatlanon, természetben Kossuth tér 6. számú Belvárosi Római 
Katolikus Hivatal (plébánia) mögötti közterületen lévő 3 db fenyőfa, 1 db tiszafa, 1 db tuja és 1 db 
bangita cserje kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények talajtakaró cserjékkel és örökzöld 
növényekkel, valamint 2 db fa beültetésével kerüljenek pótlásra. 



Határidő: 2014. április 4. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke  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 9.30 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Lestyán Balázs           Papp István

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


