
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. május 8-án 13.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal ovális termében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Lestyán Balázs tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Gulyás Katalin városi főkertész 
- 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 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 Marján János legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   485  /2014.     (V.   08  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. május 8-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Zagyva-ligetben található fitnesz park bővítéséről
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

2. Előterjesztés  az  „Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  életmód  programok a  Hatvani 
Közös Önkormányzati  Hivatalban”  című  pályázattal  kapcsolatos 328/2014.  (III.  13.)  sz. 
határozat módosításáról 

3. Előterjesztés  az  „Egészségre  nevelő  és  szemléletformáló  életmód  programok a  Hatvani 



Közös  Önkormányzati  Hivatalban”  című  pályázattal  kapcsolatos  egészségnapok 
megszervezéséről 

Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető
Előadó 2-3. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2014. május 8.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyva-ligetben található fitnesz park bővítéséről

Papp István: Ide egy pár eszközt kellene még venni. Tehát a fitnesz parkba pluszba jön még be 
egy-két dolog, amire szükség van.
Gulyás Katalin: Nagyon szeretik és sokan járnak, csak  kevés.
Papp István: Van most már főzőhely is, bográcsozónak is van kettő.
Marján János: Milyen jó volt most a parkoló a DISZI-nek a ballagásán. 
Papp István: Hogy tudtak hova állni. Nagyon jó, hogy van. 
Marján János: Eddig hová álltak?
Schósz Gabriella: Össze-vissza. 
Papp István: A LIDL parkolójába.
Gulyás Katalin: Az is tele volt.
Papp István:  Azért most elfértek. Tehát a fitnesz eszközöket bővítjük, mert sokan járnak oda és 
kevés.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   486  /2014.     (V.     08.)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyva-ligetben található 
fitnesz park bővítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkfitnesz eszközök beszerzésével, 
szállításával és telepítésével a ROYAL-KERT Kft.-t (székhely: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8.) bízza 
meg bruttó 1.962.747,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

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

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatalban”  című pályázattal kapcsolatos 328/2014. (III. 13.) sz. határozat 
módosításáról 

Papp István: Itt egy elírás volt, ezt kell kijavítani.
Schósz Gabriella: Rosszul adta meg az ajánlatot.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   487  /2014.     (V.     08.)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
328/2014. (III. 13.) sz. pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozatát a következők 
szerint módosítja: a „bízza meg bruttó 259.008,- Ft összegben”  szövegrész helyébe a „bízza meg 
bruttó 259.080,- Ft összegben” szövegrész lép.

Határidő: 2014. május 12.  (szerződésmódosításra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatalban” című pályázattal kapcsolatos egészségnapok megszervezéséről 

Papp István: Itt egy pályázatról van szó és ennek van egy ilyen médiai területe.
Schósz  Gabriella:  Ki  lettek  választva  a  legkedvezőbb  ajánlattevők  különböző  események 
megszervezésére és lebonyolítására. Az egyik az „Egészséges életmód a virágkiállítás idején”, erre 
a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. A másik az „egészségnap 
a kastély éttermében”, amire a Floriszgourment Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot. A harmadik 
rendezvény pedig az „egészségnap a futófesztivál  keretein  belül”,  erre szintén a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. tette a legkedvezőbb ajánlatot. Őket célszerű kiválasztani.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   488  /2014.     (V.     08.)     számú   – 3 „  igen  ”   szava  -  
zattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁM-
OP-6.1.2-11/1-2012-1409 azonosítószámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód prog-
ramok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázat keretén belül az „Egészséges 
életmód a virágkiállítás idején”  program megszervezésével és lebonyolításával a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.), mint az önkormányzat számá-
ra legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg  bruttó 999.200,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati 
támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. május 14. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   489  /2014.     (V.     08.)     számú   – 3 „  igen  ”   szava  -  
zattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁM-
OP-6.1.2-11/1-2012-1409 azonosítószámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód prog-
ramok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázat keretén belül az „Egészségnap a 
Kastély étteremében” program megszervezésével és lebonyolításával a Floriszgourmet Kft.-t (szék-
hely: 3000 Hatvan, Pf. 59.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 
bruttó 998.500,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból  biztosított.

Határidő: 2014. május 14. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   490  /2014.     (V.     08.)     számú   – 3 „  igen  ”   szava  -  
zattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva utólagos 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 azonosítószámú, „Egészségre ne-
velő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című 
pályázat keretén belül az „egészségnap a futófesztivál keretein belül” program megszervezésével és 
lebonyolításával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 
12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő lett megbízva bruttó 998.750,- Ft 
összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról

Papp István: Jól kiszáradt itt a Kossuth tér középén ez a fa.
Marján János: Ezt már láttuk, amikor a májusfát állítottuk, volt egy-két zöld levél rajta, de már az 
is meghalt.
Papp István: A VÍZM Ű-nél is vége van a fának.
Marján János: Mi megy a helyére?
Gulyás Katalin: Ez még bonyolult, mert valahogy ki kell onnan a tuskót szedni, ami nem olyan 
egyszerű dolog.
Marján János: Mind a kettőnél.
Gulyás Katalin:  Az a gond, hogy az egyik nagy, a másik az megoldható, mert szint alatt levágjuk. 
Oda hárs megy.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   491  /2014.     (V.     08.)     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 tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 5227/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben az Kossuth tér 17.,18.,19.,20. 21. számú 
épületek előtti közterületen lévő 1 db hársfa és cserjék kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növények gledícsia növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Szent Mihály úti 
közterületen.

Határidő: 2014. május 16. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   492  /2014.     (V.     08.)     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 tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2994/3 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Kossuth tér középső térrész 
közterületén lévő 1 db balesetveszélyes kőrisfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 
gledícsia növény beültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Szent Mihály úti közterületen.



Határidő: 2014. május 16. (kiértesítésre)
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 13.50 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
          Marján János           Papp István

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


