
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. február 26-án 15.30 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 (3. napirendi ponttól)
- Mikó János tag
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Bagi Miklós tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Gulyás Katalin városi főkertész
- dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető
- Dalnoki Brigitta közművelődési, sport, ifjúsági és civil kapcsolati referens
- 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 Mikó János  legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Mikó Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére 18. napirendi 
pontként a Hatvan, Balassi Bálint út 2806/3 hrsz.-ú épület bontásáról szóló előterjesztést, valamint 
19. napirendi pontként a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló 
előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai  egyhangúlag (3 „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   233  /2014.     (II.   26  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. február 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:



Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvan, Bástya utcai P+R parkoló II. ütemének kertészeti és automata 
öntözőrendszer kiépítési munkáival kapcsolatos döntésről

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

2. Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola diákolimpiai csapatának 
polgármesteri keretből történő támogatásáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Dalnoki Brigitta közművelődési, sport, ifjúsági és civil kapcsolati  
referens

3. Előterjesztés tűzifa megvásárlásáról és annak karitatív szervezet részére történő 
adományozásról

4. Előterjesztés az idős korúak biztonságát segítő programról

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 3-4. napirendi pontig: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási 
osztályvezető

5. Előterjesztés munkagépek vásárlásáról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

6. Előterjesztés a hatvani 5111/6 helyrajzi számú, a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
mellett található ingatlan megvásárlásáról

7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db kézi kefés tisztítóberendezés 
bérbeadásáról

8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Iseki TH22F típusú traktor és tartozékai 
bérbeadásáról

Előterjesztő 6-8. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 6-8. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
irodavezető

9. Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól

10. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak és járdák felújításáról

Előterjesztő 9-10. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 9-10. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

11. Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése”  tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről

12. Előterjesztés „Zsigmond király, a városi cím adományozója”  című szoborhoz kapcsolódó 
szerződésről



13. Előterjesztés a "Bástya utcai parkoló építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő 11-13. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 11-13. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

14. Előterjesztés a jégpálya üzemeltetéssel kapcsolatos döntésről

15. Előterjesztés utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről

16. Előterjesztés Sárkány közben járda építés kivitelezőjének kiválasztásáról

17. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek megrendeléséről

18. Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 2806/3 hrsz.-ú épület bontásáról

Előterjesztő, előadó 14-18. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

19. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról
Előterjesztő: Köves Gábor Nándorné szociális és lakásügyi bizottsági elnök
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető

Határidő: 2014. február 26.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan,  Bástya  utcai  P+R  parkoló  II.  ütemének  kertészeti  és  automata 
öntözőrendszer kiépítési munkáival kapcsolatos döntésről

Papp István: A Zrt. kapta meg ezt a munkát a közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján. 

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  234/2014.  (II.  26.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  Hatvan,  Bástya utcai  P+R 
parkoló  II.  ütemének  kertészeti  és  automata  öntözőrendszer  kiépítési  munkáival  kapcsolatos 
döntésről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bástya utcai  P+R parkoló II. ütemének 
kertészeti munkáival és automata öntözőrendszer telepítésével a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó  5.109.000,- Ft 
összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
alapján. 

Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 5. (megrendelésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján



2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola diákolimpiai csapatának polgármesteri 
keretből történő támogatásáról

Papp István: Itt egy 200.000,- Ft-os támogatás lenne polgármesteri keretből, erről kell szavaznunk.
Kondek Zsolt: Az országos döntőbe jutottak.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  235/2014.  (II.  26.)  számú  –  3  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  Hatvani  Kodály  Zoltán 
Általános  Iskola  diákolimpiai  csapatának  polgármesteri  keretből  történő  támogatásáról  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) diákolimpiai „játékos sportverseny” csapata számára 
az országos döntőn egységes sportruházatban történő megjelenéshez szükséges 200.000,- Ft, azaz 
kettőszázezer forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben 
foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. mellékletében szereplő polgármesteri keret 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2014. március 3. (a támogatási szerződés megkötésére)    
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés tűzifa megvásárlásáról és annak karitatív szervezet részére történő 
adományozásról

Papp István: 20 m³ tüzifa?
Dudásné Csikós Ágnes: Igen, 20 m³ tüzifát vásárolnánk, ez kerülne utána átadásra a Máltai 
Szeretetszolgálathoz és ott lenne szétosztva.
Papp István: 431.800,- Ft, ez bruttó?
Dudásné Csikós Ágnes: Igen, szállítással együtt. 17.700,- Ft egy m³, az árajánlatot megkaptuk, 
plusz a szállítás díja.
Papp István: Az is benne van?
Dudásné Csikós Ágnes: Igen, ebben az összegben már benne van a szállítás díja is.
(Megérkezik Lestyán Balázs, így a jelenlévő bizottsági tagok száma 4 fő.)
Papp István: Ez 22.000,- Ft körülbelül és milyen fa?
Dudásné Csikós Ágnes: Cser, bükk.
Papp István: Lesz 20 m³ fa vásárlolva és 3 m³-t lehet képviselőnként tudomásom szerint.
Marján János: A sok fakivágásból való fa hol van?
Papp Isván: Bemegy a kollégium fűtésébe, akkor már a kollégiumot fűtjük vele. Olcsóbb, mint a 
gáz.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  236/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  tűzifa  megvásárlásáról  és 
annak  karitatív  szervezet  részére  történő  adományozásról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a szociálisan rászoruló családok 
részére történő tűzifa vásárlásához.
A képviselő-testület felhatalmazást ad Hatvan város polgármesterének, hogy a Pénzügyi, 



Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntése alapján a legkedvezőbb ajánlattevő Egererdő Zrt. 
Mátrafüredi Erdészetével 20 m3 tűzifa 431.800,- Ft összegben történő megvásárlásáról és 
szállításáról szóló szerződést aláírja.
A 431.800,- Ft összegű tűzifa vásárlás pénzügyi forrása Hatvan város 2014. évi költségvetéséről 
szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
önkormányzati segély előirányzatban rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   2014. március 15. (szerződés aláírására)
Felel  ő  s:   Hatvan város alpolgármester a Hatósági Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  237/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  tűzifa  megvásárlásáról  és 
annak  karitatív  szervezet  részére  történő  adományozásról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa megvásárolt tűzifát a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület hatvani csoportja (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám: 
19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető) részére adományozza a határozat 
mellékletét képező szerződés alapján azzal, hogy azt a városban élő rászoruló családok számára 
tűzifaként ossza szét.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
adományozási szerződés aláírására.

Határid  ő  :   2014. március 30. (az adományozási szerződés aláírására)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az idős korúak biztonságát segítő programról

Dudásné Csikós Ágnes: Korábban Hatvanban működött a  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Lőrinci gesztorálásával, most ezt Lőrinci visszaadta, ez nem működik. Itt maradtak nálunk a 
készülékek teljes felszereltséggel. Ezek a készülékek már másra nem lesznek használhatók, tehát a 
jelzőrendszerest újra nem tudjuk elindítani, ezért úgy gondoltuk, hogy elsősorban az időskorúak 
biztonságára, a közbiztonságra éleznénk ki. Tehát arról lenne szó, hogy ezek az idős emberek 
kapnának egy karperecet, van vezetékes telefonjuk, a telefon mellé egy adókészüléket helyeznénk 
el és ha valaki úgy érzi, hogy akár az egészségében, akár a biztonságában őt bármi veszélyezteti, 
akkor megnyomja ezt a bizonyos gombot, ami a közterület-felügyeleti osztályon kerül elhelyezésre 
és ez a riasztás oda érkezik be. A riasztás továbbításra kerül, kimennek és ott el tudják dönteni, 
hogy éppen orvosra vagy rendőrre van szüksége az idős embernek.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  238/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta az  idős  korúak  biztonságát 
segítő  programról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az idős korúak biztonságát segítő 
program megvalósulását, melynek működtetéséhez szükséges 1.785.412,- Ft pénzügyi fedezetet 
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az 
általános tartalékalap terhére biztosítja. 



Határidő: 2013. március 15. (a program teljes kidolgozására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés munkagépek vásárlásáról

Papp István: Fel van sorolva, meg lett versenyeztetve.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  239/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  munkagépek  vásárlásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kettő darab kézi seprőgép beszerzésével a 
Bátony Metall Ipari és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 3.) bízza meg 
bruttó 1.361.440,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 10. (beszerzésre)
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  240/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  munkagépek  vásárlásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete használt traktor beszerzésével az  Oraker Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 69) bízza meg bruttó 4.037.500,- Ft összegben, mint a 
termékek kizárólagos gyártóját és forgalmazóját.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet felhalmozási kiadások között a MÁV kertészet gépbeszerzés költséghelyen rendelkezésre 
áll.

Határidő: 2014. március 10. (beszerzésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5111/6 helyrajzi számú, a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett 
található ingatlan megvásárlásáról

Papp István: Az ingatlant a  Bosch is felértékelte, meg mi is és a kettő közötti különbség között 
sikerült megállapodni, ha jól értelmeztem, mert a miénk 10.100.000,- Ft, az övéké meg 17.000.000,- 
Ft és így 3.400.000,- Ft erejéig biztosítva van.  Összesen 13.500.000,- Ft a vételár, ennyiért lesz 
megvéve a telek.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  241/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  hatvani  5111/6  helyrajzi 
számú, a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett található ingatlan megvásárlásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 860/2013. (XI. 28.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi. 

Határidő: 2014. március 5. ( átvezetésre ) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  242/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  hatvani  5111/6  helyrajzi 
számú, a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett található ingatlan megvásárlásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a hatvani 5111/6 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Széchenyi utcában a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
szomszédságában található, 3934 m2 nagyságú, kivett, beépítetlen terület megnevezésű  ingatlan 
tulajdonjogának megszerzésével annak érdekében, hogy az ingatlan hasznosításával a lakosság 
oktatási, szociális, egészségügyi és sport szolgáltatások igénybevételét elősegítse.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
megszerzése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegyen, valamint az adásvételi 
szerződést aláírja.
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi 
forrást a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) számú önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében az 5111/6 helyrajzi számú ingatlan megvásárlása költséghely 
terhére 10.100.000,- Ft és a fejlesztési céltartalék terhére 3.400.000,- Ft erejéig biztosítja.

Határidő: 2014. március 10. ( adásvételi szerződés aláírására ) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db kézi kefés tisztítóberendezés 
bérbeadásáról

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  243/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
lévő  2 db kézi kefés tisztítóberendezés bérbeadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 2 db HKM 100 
kézi kefés tisztítóberendezést a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján 
egyenként havi 5.000,- Ft, azaz bruttó 6.350,- Ft/db havi bérleti díj ellenében a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére használatra átadja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező bérleti szerződés 
aláírására.

Határidő: 2014. március 5.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



8./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Iseki TH22F típusú traktor és tartozékai 
bérbeadásáról

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  244/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
lévő  Iseki  TH22F  típusú  traktor  és  tartozékai  bérbeadásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Iseki TH22F 
típusú traktort tartozékaival együtt a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés alapján 
havi 20.000,- Ft azaz bruttó 25.400,- Ft havi bérleti díj ellenében a Hatvani Szociális Szövetkezet 
részére használatra átadja. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2014. március 5.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

9./ napirendi pont 
Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  245/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Városi Köztemető és 
az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-nek, mint a Hatvan Városi 
Köztemető és az Újhatvani Köztemető kegyeleti közszolgáltatójának beszámolóját a köztemetők 
üzemeltetésével összefüggésben felmerült bevételeiről és kiadásairól.

Határidő: 2014. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak és járdák felújításáról

Papp István: Itt a Mátyás király utcáról van szó, a Trianon emlékmű előtti útszakaszról, a 
Kisfaludy utcáról (Zrínyi u. és a Delelő út között), a Radnóti M. utcáról, a Doktay Gy. utcáról (Béke 
út és Traktor u. között), ami egy rávezető út, a Harang utcáról, a Várkonyi S. utca és Traktor u. 
kereszteződéséről – az rettenetes, meg van süllyedve –, a Dózsa Gy. utcai járdaszakaszról, a Gódor 
K. u. 2. és Gódor K. u. 4. sz. közötti járdaszakaszról, a Balassi B. úti buszmegállóról (Bajza József 
Gimnázium előtti peron) és a Horváth M. úti buszmegállóról. Ez az, ami a központi pénzből megy. 
A képviselői keretből még pluszban lehet járdákat felújítani, aki úgy gondolja.



Schósz Gabriella: Nincsen benne minden. Most  első körben 100 MFt-os keret van a 
költségvetésben utak, járdák felújítására. Ez 61.000.000,- Ft, amit első körben behoztunk felújításra, 
de lesz még folytatása a dolognak.
Papp István: A Várkonyi S. és Traktor utcánál nem csak a sarok, hanem közte is jó lenne. 
Schósz Gabriella: Igen, csak most ez fért bele. 
Papp István: De még van 40 MFt.
Marján János: Jó, hogy nem már az egészet oda költjük.
Papp István: Nem költjük, mert ott rendes busz jár.
Schósz Gabriella: Most csak ideiglenesen jár ott a busz, ez vissza lesz majd terelve. 
Papp István: Ennek is örülni kell, biztos, hogy a Doktay u.  meglesz, a Traktor utcából sokan itt 
jönnek be a Béke útra és úgy mennek.
Lestyán Balázs: Mikor lesz a II. ütem?
Schósz Gabriella: Dolgozunk rajta, folyamatosan kérjük be az árajánlatokat, az  még nincsen kész.
Papp István: Azok bent meg lettek nézve?
Schósz Gabriella: Még nem.
Papp István: Majd azt meg kell, azt a 150 m-t, mert az életveszélyes, a másikat én megcsinálom.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  246/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátyás Király utca (Arany János utca és 
Bálvány utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
külterület 024/16.) bízza meg bruttó 7.700.010,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  247/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon emlékmű előtti útszakasz 
felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 
3.841.750,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  248/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kisfaludy utca (Zrínyi utca és Delelő út 
közötti szakasz) felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza 
meg bruttó 17.614.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  249/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Radnóti Miklós utca felújításával a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 12.954.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  250/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Doktay Gyula utca. (Béke út és Traktor utca 
közötti szakasz) felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza 
meg bruttó 9.124.950,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  251/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Harang utca felújításával a KAVICSÚT Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 5.568.950,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  252/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Várkonyi Sándor utca és Traktor utca 
kereszteződésének felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) 
bízza meg bruttó 1.993.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  253/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dózsa György utcai járdaszakasz felújításával 
a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 660.400,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  254/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gódor Kálmán utca 2. sz. és Gódor Kálmán 
utca 4. sz. közötti járdaszakasz felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 
024/16.) bízza meg bruttó 711.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  255/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balassi Bálint úti buszmegálló (Bajza József 



Gimnázium előtt) peron felújításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 
024/16.) bízza meg bruttó 305.435,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  256/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
és járdák felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Mihály úti buszmegálló felújításával 
a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza meg bruttó 641.350,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Utak, járdák” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  257/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  „Közintézmények 
épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszámú 
pályázat keretén belül a Kossuth Lajos Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges 
és a  KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú pályázat keretén belül a Polgármesteri Hivatal 
épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges módosított engedélyezési és kivitelezési tervek 
elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.), bízza meg 
bruttó 1.206.500.- Ft összegben. A pénzügyi forrás a fejlesztési céltartalékból átcsoportosításra 
kerül.

Határidő: 2014. február 28. (szerződéskötésre)

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés  „Zsigmond  király,  a  városi  cím  adományozója”  című  szoborhoz  kapcsolódó 
szerződésről

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



A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  258/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zsigmond király, a városi cím 
adományozója”  című  szoborhoz  kapcsolódó  szerződésről szóló előterjesztést és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést köt a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) a  „Zsigmond király, a városi cím 
adományozója” című szobor szakvéleményének elkészítésére. A szakvélemény elkészítésének díja 
előreláthatólag 70.000,- Ft. A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosított.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.

Határidő: 2014. március 3. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés a "Bástya utcai parkoló építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Papp István: Ez a III. ütem?
Schósz Gabriella: A kettes.
Papp István: Mert még lesz, fér még, hely van bőven a Zagyva felé.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  259/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Bástya utcai parkoló építése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Bástya utcai parkoló építése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 71.792.184,- Ft.
A szükséges fedezet összege a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék terhére biztosított. 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Bástya utcai parkoló építése”  elnevezésű, 
71.792.184,- 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 a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Incze Enikő, útügyi ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2014. március 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



14./ napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya üzemeltetéssel kapcsolatos döntésről

Papp István: Tehát végül is, ha regisztrál valaki ebbe a játékba, ingyen használhatja ez idő tájt a 
jégpályát február 27-től március 9-ig.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  260/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 783/2013 (X. 31.) sz. határozata alapján a Kossuth téren működő jégpálya 2014. február 
27-től 2014. március 9-ig tartó időszakára ingyenes belépést állapít meg, azon látogatók részére, 
akik a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.  (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) által 
meghirdetett játékban regisztrálnak, valamint intézményi korcsolyázás keretében az intézmények 
tanulói részére az előzetesen kialakult pályabeosztás szerint.

Határidő: 2014. február 27. (jegyárak módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15./ napirendi pont 
Előterjesztés utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  261/2014.  (II.  26.)  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, az egyes utcanévtáblák és forgalomtechnikai 
elemek elhelyezésével az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével a Koroknai Építőipari és 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással:

Új közlekedés táb-
la elhelyezése

Közlekedési tábla 
cseréje

Utcanévtábla osz-
loppal

Utcanév tábla 
építményre, kerí-
tésre

Meglévő közleke-
dési tábla elbontá-
sa

2.286,- Ft 1.270,- Ft 3.810,- Ft 1.905,- Ft 1.270,- Ft

Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 5. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

16./ napirendi pont 
Előterjesztés Sárkány közben járda építés kivitelezőjének kiválasztásáról

Marján János: Itt meg lesz csinálva rendesen a parkolórész is?
Schósz Gabriella: Parkolórész most nem készül, egyenlőre csak a járda.
Marján János: De hogy? 



Schósz Gabriella: A Sárkány közön keresztül fog haladni a járda a Szent Mihály úttól a Mártírok 
útig.
Marján János: Azért nem lesz parkoló? 
Schósz Gabriella: Nem azért nem lesz, most első lépésben a parkoló nem készül el, csak a járda, 
mert a parkoló, mivel sikerül a Bosch telket megvenni, ott fog készülni.
Marján János: Jobb lett volna kívül. 
Schósz Gabriella: De ez nem akkora parkoló, mint amekkora ott lesz.
Papp István: Ez hány méter?
Schósz Gabriella: Kb.  150 olyan hosszúságban, mint az Ady E. utcai köz, mert azoknak a 
házaknak a hátába fog menni. 
Marján János: És lámpák is lesznek? 
Schósz Gabriella: Nem, most csak a járda lesz, meg a kutyafuttató melletti rész.
Papp István: A kutyafuttató a zöld.
Schósz Gabriella: Az kész.
Papp István: De a kutyák eltévednek. Azt hittem egyenesen fognak szaladni, ezeknek így is kell 
menni.
Schósz Gabriella: Most L alakú lett.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  262/2014.  (II.  26.)  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, Szent Mihály utca és a Széchenyi utca 
közötti (Sákány-köz) járda építésével a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 3.470.956,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb árajánlatot adót.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében a „Felhalmozási kiadások között, Sárkány-köz járda kiépítése” 
költséghelyen biztosított.

Határidő: 2014. március 3. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

17./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai elemek megrendeléséről

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  263/2014.  (II.  26.)  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 forgalomtechnikai elemek gyártásával és 
leszállításával a CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízza meg (székhely: 1031 
Budapest, Nánási út 2. B/71), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 
1.200.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 



Határidő: 2014. március 5. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

18./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 2806/3 hrsz.-ú épület bontásáról

Papp István: Lett kérve árajánlat és az olcsóbb árajánlat győzött.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  264/2014.  (II.  26.)  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, Balassi Bálint út 2806/3 hrsz. alatti 
épület bontásával – amennyiben Hatvan Város Önkormányzata az ingatlan tulajdonát megszerezte 
–  a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka u. 30.) bízza meg bruttó 859.917,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014 (II. 14.)  önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 14. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

19./ napirendi pont 
Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  265/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  szociális  és  egészségügyi 
keretre benyújtott  pályázatok elbírálásáról  szóló előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár lelki elsősegély 
szolgálat támogatására benyújtott pályázatát a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozással elutasítja.  
 
Határidő: 2014. március 30.  (a tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  266/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  szociális  és  egészségügyi 
keretre benyújtott  pályázatok elbírálásáról  szóló előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 155.000,- Ft támogatást nyújt a Brunszvik Kisded Alapítvány, Víz, víz, 



tiszta víz című pályázatához, 2 db lábon álló rozsdamentes gyermek ivókút megvásárlásához, és a 
kutak helyének kiépítéséhez, a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) 
udvarára.
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg 
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására. 
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghe-
lyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 30.  (a szerződés aláírására)
                  2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  267/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  szociális  és  egészségügyi 
keretre benyújtott  pályázatok elbírálásáról  szóló előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a Hatvan Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete által szervezett, „Mozgáskorlátozottak és Egyéb 
Fogyatékossággal Élők Sportnapja” című rendezvény megtartásához.
A Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 2015. január 10. napjáig köteles a 
pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló 
benyújtására. 
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghe-
lyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 30.  (a szerződés aláírására)
                  2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  268/2014.  (II.  26.)  számú  –  4  „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  szociális  és  egészségügyi 
keretre benyújtott  pályázatok elbírálásáról  szóló előterjesztést  és az alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 
által szervezett, „Jótékonysági est az intenzív betegellátás fejlesztéséért”  című rendezvény 
megtartásához.
Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 2015. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes 
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására. 
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghe-
lyen rendelkezésre áll.



Határidő: 2014. március 30.  (a szerződés aláírására)
                  2015. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

Több napirendi  pont  nem lévén Papp István elnök megköszönte  a  jelenlévők részvételét  és  a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 10.30 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
Mikó János         Papp István

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


