
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. június 5-én 10.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Lestyán Balázs tag, Mikó János tag

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Dudásné Csikós Ágnes igazgatási 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 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 Bagi Miklós  legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

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

Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi 
pontként a Balogh Ádám utca 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntésről 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   675  /2014.     (VI.   05  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. június 5-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság 
részére

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető

2. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének belsőépítészeti tervezéséről



3. Előterjesztés Tarsoly  Imre  önkormányzati  képviselő  képviselői  kerete  egy  részének 
felhasználásáról

4. Előterjesztés a Bástya utcai öntözőrendszer fejlesztéséről

5. Előterjesztés a Balogh Ádám utca 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntésről

Előterjesztő, előadó 2-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető 

Határidő: 2014. június 5.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság 
részére

Papp István: Két pont van, A. és B., én az A.-t javaslom, hogy hozzájárulunk, hogy ne kelljen 
nekik fizetni. 
Dudásné Csikós Ágnes:  A rendőrség tart egy balesetmegelőzési napot iskolák számára. Holnap 
lesz ez a rendezvény.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   676  /2014.     (VI.   05  .)     számú   –  3  „  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 hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Hatvani 
Rendőrkapitányság  „Baleset  megelőzési  nap”  rendezése  céljából,  díjfizetési  kötelezettség  alóli 
mentesítéssel használja a Népkertet 2014. június 6. napján.

Határidő: 2014. június 5. (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének belsőépítészeti tervezéséről

Papp István: Ez meg lett pályáztatva, a nyertes Bódy Szilvia belsőépítészeti tervező.
Marján János: Mi lesz ez konkrétan? Mit fog csinálni?
Schósz Gabriella: A lenti ügyfélszolgálati irodát a portarésszel, a recepciós részt és az emeleti 
nagytermet. Burkolati terveket fog készíteni, hogy a helyiségek hogy legyenek lent kialakítva. 
Színezési terveket, részletterveket dolgoz majd ki, hogy hogyan nézzenek ki a helyiségek.
Marján János: Kívülről valaki megcsinálta?
Schósz Gabriella: A homlokzatfelújításra van módosított építési engedélyünk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   677  /2014.     (VI.   05  .)     számú   –  3  „  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  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
épületében a földszinti ügyfélszolgálati irodák, a portahelyiség, a recepció és az emeleti nagyterem 



átalakítására vonatkozó belsőépítészeti terv elkészítésével Bódy Szilviát (székhely: 1026 Budapest, 
Nyúl u. 6. mfsz. 2.) bízza meg bruttó 1.335.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2.d. mellékletében az intézményi karbantartás költséghelyen rendelkezésre áll.

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

3./ napirendi pont 
Előterjesztés  Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról

Papp István: Járdát akar építeni Tarsoly  Imre a Kastélykert u. 10-16. sz. ingatlanok előtt. Erre 
három árajánlatot lett kérve, a Kavicsút Kft. adta a legkedvezőbbet 736.892,- Ft összegben. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   678  /2014.     (VI.   05  .)     számú   –  3  „  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 Kastélykert utca 10 - 16. számú ingatlanok 
előtti járda egy szakaszának felújításával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 
024/16.) bízza meg bruttó 736.892,- 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 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

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Bástya utcai öntözőrendszer fejlesztéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   679  /2014.     (VI.   05  .)     számú   –  3  „  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 Bástya utcai öntözőrendszer fejlesztésével a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 
bízza meg bruttó 300.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján. 
Pénzügyi  forrás Hatvan város 2014.  évi  költségvetéséről  szóló 7/2014. (II.  14.)  önkormányzati 
rendelet  2/a.  mellékletében a városüzemeltetési  feladatok között  a város- és községgazdálkodás 
költséghelyen rendelkezésre áll.



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

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Balogh Ádám utca 8. szám alatti ingatlannal kapcsolatos döntésről

Schósz Gabriella: Döntött a képviselő-testület, hogy a Balogh Ádám utca 8. sz. alatti ingatlant 
pályáztatás útján elidegeníti. Eredményesnek is hirdette egy másik ülésen a képviselő-testület 
Koroknai István pályázatát, viszont már az önkormányzatnak erre az ingatlanra vonatkozóan van 
egy jogerős bontási engedélye, ezért Koroknai Istvánnak engedjük, hogy a jogutódlást megkérje 
erre a bontási engedélyre, hogy ne kelljen neki teljesen elölről kezdeni. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   680  /2014.     (VI.   05  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 
35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6.  mellékletének  „Pénzügyi,  Gazdasági  és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 18. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a 2014. 
április 28-án aláírt adásvételi szerződés alapján elidegenített Hatvan, Balogh Ádám utca 8. szám 
alatt  található,  306  helyrajzi  számú  ingatlanhoz  kapcsolódó,  bontás  tudomásulvételi  engedély 
jogutódjaként elismeri az ingatlan új tulajdonosát, Koroknai Istvánt.

Határidő: 2014. június 30. (jogutódlás bejelentése)
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 10.15 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
           Bagi Miklós           Papp István

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


