
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. október 30-án 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- Tóth Ivett pályázati ügyintéző
- 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 Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1100  /2014.     (X.   30  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. október 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet homlokzatának felújításához 
támogatás nyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető



2. Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

3. Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, Hatvan Nagygombos Majorral kapcsolatos 
döntésről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 2-3. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési 
osztályvezető

4. Előterjesztés a „Környezeti  és  Energetikai  Bemutató Ház kialakítása Hatvanban”  tárgyú 
pályázat benyújtásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető

Határidő: 2014. október 30.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés az Albert  Schweitzer  Kórház-Rendelőintézet  homlokzatának  felújításához 
támogatás nyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 

Papp  István: Itt  volt  egy  önkormányzati  akarat,  hogy  mindenképpen  megcsináljuk  a  külső 
tatarozást  nyílászárócserével  és  államtitkár  úrnak  a  közbenjárására  sikerült  ezt  központi 
költségvetésből megoldanunk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1101/  2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet  homlokzatának  felújításához  támogatás  nyújtásáról  szóló  képviselő- 
testületi  határozat  hatályon  kívül  helyezésére  vonatkozó  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 332/2014. (IV. 24.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről

Papp István: Már nagyon várják a gyerekek a jégpályát és ezzel kapcsolatosan vannak a költségek 
levezetve, hogy pontosan hogy lesz - mint lesz. Ez már benne volt a költségvetésben, a 2015. évibe 
pedig 4.750.000,- Ft pluszba bekerült. 
Köves Gáborné: A jegyárak maradtak, ugye?
Schósz Gabriella: Nem, van, ahol csökkentésre kerültek.
dr. Szikszai Márta: Hol csökkent?
Schósz Gabriella: A hétköznapi jegyárak csökkentek, a családi jegyek, valamint a bérletárak.
Köves Gáborné: Tehát emelkedés nem volt? 
Schósz Gabriella: Belekerült a pingvinbérlés, a pályabérlés és a korcsolyaélezés. Egyedül a 



korcsolyabérlés emelkedett.
Marján János: Hol lesz helyileg?
Schósz Gabriella: Ott ahol tavaly is volt, csak nem a bejárat előtt lesz az öltöző, illetve a kiszolgáló 
létesítmények. Azon dolgozunk, hogy a sátor nagyobb legyen és az alá kerüljön a tanulójégpálya is, 
ne egy külön kis sátor alá, hanem be tudjuk tenni a nagyobb sátrat és akkor nem az útra kerülne rá a 
gyakorlópálya, hanem a füves részre és előtte lenne az öltöző rész.
Köves Gáborné: Helyileg hol?
Schósz Gabriella: Az 1-es iskola felőli részen, tehát maga a jégpálya marad itt.
Köves Gáborné: Arról volt szó, hogy elviszik innen.
Schósz Gáborné: Nem, csak a pénztár és az öltözők nem az árkádok alá kerülnének, meg ide az 
épület elé közvetlenül, hanem azon dolgozunk, hogy be tudjuk tenni őket egy nagyobb sátor alá, 
csak itt van egy fenyőfa, amit meg kell ahhoz metszeni, hogy a 45 m-es sátor elférjen.
Papp István: Mikor fog nyitni?
Schósz Gabriella: November 21-én. Jövő héten már az építés megkezdődik.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1102  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpálya bérlésével  a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t 
(székhely:  3000  Hatvan,  Apafi  u.  27.)  bízza  meg  bruttó  9.969.500,-  Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2014. évben bruttó 
2.000.000,- Ft.
A 2014. évre szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 
14.)  önkormányzati  rendelet  2/a.  mellékletében  a  városüzemeltetési  feladatok  között  a  mobil 
műjégpálya 2014. évi működtetése költséghelyen 2.000.000,-Ft összeg erejéig biztosított.
A  2015.  évre  jutó  bérleti  díj  bruttó  7.969.500,-  Ft összegben  az  önkormányzat  2015.  évi 
költségvetésébe betervezésre kerül.

Határidő: 2015. november 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1103  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpályának környezetének filccel történő lefedésével (350 m²) az L.S.&P. Kft.-t (székhely: 1108 
Budapest, Harmat u. 212-216.) bízza meg bruttó  133.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.

Határidő: 2015. november 4. (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1104  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 



Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpálya hangosításával a Stage Sound System Kft.-t (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u. 48.) 
bízza  meg  bruttó  1.905.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2014. évben bruttó 600.000,- Ft.

A 2014. évre  szükséges  bruttó  600.000,-  Ft  pénzügyi fedezete  a  többletadó  terhére  kerül 
biztosításra.
A 2015. évre jutó bruttó 1.305.000,- Ft összegű költség az önkormányzat 2015. évi költségvetésébe 
betervezésére kerül.

Határidő: 2014. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1105  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpálya  világításának  erősáramú  villamos  hálózat  kiépítésével  Kovács  Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 320.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.

Határidő: 2014. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1106  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpálya elektromos ellátásának kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij  u. 8.) bízza meg bruttó  216.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.

Határidő: 2014. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1107  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpálya kiszolgálásához szükséges 3 db mobil WC bérlésével  a Mobil Rendezvény Technika 
Kft.-t  (székhely:  1118 Budapest, Iglói u. 5.) bízza meg bruttó  228.600,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2014. évben bruttó 
86.000,- Ft.



A 2014. évre szükséges bruttó 86.000,- Ft, pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.
A 2015.  évre  jutó  bruttó  142.600,-  Ft  költség  az  önkormányzat  a  2015.  évi  költségvetésébe 
betervezésre kerül. 

Határidő: 2014. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1108  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpálya gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a Mobil Rendezvény 
Technika Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Iglói u. 5.) bízza meg bruttó 97.206,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A 2014. évre szükséges bruttó 36.452,- Ft pénzügyi fedezet a többletadó terhére kerül biztosításra.
A  2015.  évre  jutó  bruttó  60.754,-  Ft  költség  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetésébe 
betervezésre kerül.

Határidő: 2014. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1109  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpálya bélelt sátorral történő lefedésével a Tofi 2005 Kft.-t  (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.) 
bízza  meg  bruttó  1.600.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2014. évben bruttó 600.200,- Ft.
A 2015. évre szükséges bruttó 600.200,- Ft pénzügyi fedezet a többletadó terhére kerül biztosításra.
A 2015.  évre  jutó  bruttó  1.000.000,-  Ft  költség  az  önkormányzat  2015.  évi  költségvetésébe 
betervezésre kerül.

Határidő: 2014. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1110  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren  lévő  mobil  műjégpályához 
szükséges  gumiszőnyeg beszerzésével  a  Gumilemez  és  Szállítóelem Technika  Kft.-t  (székhely: 
3508 Miskolc, Malom u. 10/A.) bízza meg bruttó 1.079.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.

Határidő: 2014. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1111  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren  2014. november 21-től  2015. 
február  15-ig  elhelyezésre  kerülő  mobil  műjégpálya  üzemeltetésével  összefüggésben  az  alábbi 
belépőjegy árakat állapítja meg:

Belépőjegyek Hatvan Kártyával

Hétköznap 600,- Ft 500,- Ft

Hétvégén (péntek, szombat, 
vasárnap)

1.200,- Ft 1.000,- Ft

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek)

Hétköznap 2.000,- Ft 1.500,- Ft

Pótjegy 400,- Ft/gyerek

Hétvégén 4.000,- Ft 3.500,- Ft

Pótjegy 800,- Ft/gyerek

„Késő esti korcsolyázás” 1200,- Ft 1000,- Ft

Bérlet (10 alkalom) 7.500,- Ft 6.000,- Ft

Korcsolyabérlés 800,- Ft 600,- Ft

Nevelési Oktatás keretében intézményi korcsolyázás (pld. hatvani intézmények, vidéki 
iskolák)

Belépőjegy 200,- Ft

Korcsolyabérlés 700,- Ft 500,- Ft

Korcsolya élezés 500,- Ft/pár 400,- Ft/pár

Pingvin bérlés 200,- Ft/negyed óra 150,- Ft/negyed óra

Pálya bérlés 15.000,- Ft /óra

A tanítási szünet ideje alatt a hétvégi jegyárakat kell alkalmazni.

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és 
Városfejlesztési Bizottságot, hogy – a szervezők javaslatára, a látogatók számának függvényében, a 
látogatottság növelése érdekében – a jegyárakat módosítsa.

Határidő: 2015. március 8. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1112  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6.500.000,- Ft keretösszeget különít el a Kossuth 
téren  elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya előre nem látható, esetlegesen felmerülő üzemeltetési 
kiadásainak biztosítása érdekében.



Pénzügyi forrás a többletadó terhére kerül biztosításra.

Határidő: 2015. március 8. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1113  /2014.     (X.   30  .)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatal 
(székhely:  3000  Hatvan,  Kossuth  tér  2.)  dolgozói  létszámát  2014.  november  21.  napjától  a 
műjégpálya működésének idejére,  de legfeljebb 2014.  március  8.  napjáig 6 fő  határozott  idejű 
munkavállalói álláshellyel bővíti.
Erre  az  időszakra  a  Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatal  dolgozói  létszámát  139  fő 
köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő 
közalkalmazotti  álláshellyel,  3  fő  önkormányzati  tanácsadói/főtanácsadói  álláshellyel  és  10  fő 
rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 209 fő álláshellyel hagyja jóvá.
A határozott  idejű  munkavállalói  álláshelyekhez  kapcsolódó munkabérek és  járulékok  fedezete 
Hatvan város 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. november 21. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 1114/2014.  (X.  30.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  jégpálya  kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Kossuth  téren elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpálya  működtetési  költségét  5.150.000,-  Ft  összeggel  tervezi,  melyből  a  2014.  évre  eső 
működési  költség:  bruttó  400.000,-  Ft,  melynek  pénzügyi  fedezete  a  többletadó  terhére  kerül 
biztosításra.
A 2015.  évre  jutó  bruttó  4.750.000,-  Ft  költség az  önkormányzat  a  2015.  évi  költségvetésébe 
betervezésre kerül.
A műjégpálya működtetésével kapcsolatos tényleges bevételek és kiadások pénzügyi teljesüléséről 
készüljön beszámoló a képviselő-testület munkaterv szerinti 2015. évi áprilisi ülésére. 

Határidő: 2015. április (beszámolásra)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, Hatvan Nagygombos Majorral kapcsolatos 
döntésről

Marján János: Tegnap elhangzott, hogy készült költségvetés a Nagygombosi Majorra.
Schósz Gabriella: Összeszedtük, fejből már nem tudom az árát, de csináltunk költségbecslést.
Marján János: Nagyságrendileg ez mit jelent?
Schósz Gabriella: Több százmilliós nagyságrend. Ami egyértelműen, konkréten megvolt 4 évvel 
ezelőtti árszinten, az a kéményeknek a helyreállítása, amely több, mint 30-40 MFt volt és lehet, 
hogy a tetőhöz is hozzá kell nyúlni. Végig sík palafedés van, tehát ez együtt jár azzal, hogy a palát 
le kell bontani, akkor már a tetőszerkezetekhez is hozzá kellene nyúlni, mert arról most már vannak 



szakértői vélemények.
Kondek Zsolt: A födémszerkezethez is kellene, mert egyrészt a patkányok rágták szét, másrészt a 
beázás miatt, most voltam fenn az egyiknek a tetején.
Schósz Gabriella: Ezt tudjuk, szakértői véleményben benne van, hogy a faanyagok fertőzöttek. 
Marján János: Igazából mi lenne a cél?
Schósz Gabriella: Az lenne a cél, hogyha lenne pályázati forrás. Mivel műemlék épület, valószínű, 
hogy most turisztikai pályázatra tudna az önkormányzat vele pályázni, turisztikai pályázat keretében 
forrást  szerezni  és  abból  felújítani.  Egyébként  300-400  eFt/m2  áron  lehet  számolni  műemléki 
épületeknek a felújításával teljesen kompletten. A falak vizesek, az összes közműrendszer, ami kint 
van, arról is van egy anyagunk, hogy nem megfelelő.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 1115/2014.  (X.  30.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, 
Hatvan  Nagygombos Majorral  kapcsolatos döntésről  szóló  előterjesztést  és az alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a hatvani 0531/2 hrsz.-ú 
ingatlanon álló műemléki védettség alá tartozó épületegyüttes aktuális felmérési terveinek és építés-
történeti kutatási dokumentációjának elkészítésére vonatkozó 370/2014. (IV. 24.) számú határozatát.

Határidő: 2014. november 30. (értesítésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 1116/2014.  (X.  30.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 0531/2 hrsz.-ú ingatlan, 
Hatvan  Nagygombos Majorral  kapcsolatos döntésről  szóló  előterjesztést  és az alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0531/2 hrsz.-ú major művelési ágú, 9 
ha 3852 m2 nagyságú ingatlanon álló műemléki védettség alá tartozó épület együttes aktuális 
felmérési terveinek és építéstörténeti kutatási dokumentációjának elkészítésével az INCORSO 
Építész- és Építőműhely Kft.-t (székhely: 1112 Budapest, Botfalu köz 16.) bízza meg bruttó 
7.620.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet általános tartalék költséghelyén rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. november 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti  és  Energetikai  Bemutató  Ház  kialakítása  Hatvanban”  tárgyú 
pályázat benyújtásáról

Papp István: Ez a cukorgyári száraz malom ügye.
Marján János: Erre nekünk volt komplett tervezésünk vagy ez most fog elkészülni?
Schósz Gabriella: Most fog.
Marján János:  Azért van ez az azonnali intézkedés benne? 100%-os intenzitás. A környezetét is 
megújítjuk vagy csak magát az épületet?
dr. Szikszai Márta: Biztos, hogy környezetrendezés is lesz benne.
Marján János: Ott lesz valahol a sportcsarnok is, nem?
Schósz Gabriella: A mellette lévő ingatlanon, fel van osztva most már, külön helyrajzi szám.
Kondek Zsolt: Ahol az ebédlő volt, az a rész? A siló melletti terület?



Schósz  Gabriella: Nem,  hanem  ahol  van  a  száraz  malom  épület,  közvetlenül  előtte  lenne  a 
sportcsarnok, csak hosszában fel lettek osztva a boldogi útra a területek, az egyiken a száraz malom 
áll, mellette van a konzervgyári irodaépület és van egy másik ingatlan, a sportcsarnok azon lenne, 
tehát a mellette lévő ingatlanon. Az étterem az beljebb volt.
Marján János: A sportcsarnok milyen magas lesz?
Schósz Gabriella: Vannak terveink, 9-10 m-re emlékszem.
Marján János: Mert nagyon magas az az épület, a cukormalom, faberakásos az egész.
Schósz Gabriella: Vannak benne faoszlopok, ami fémmel van megerősítve.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 1117/2014.  (X.  30.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a „Környezeti  és Energetikai 
Bemutató Ház kialakítása Hatvanban” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-6.5.0/14 
azonosítószámú pályázati felhívásra. A támogatás összege 800 millió Ft,  a támogatás intenzitása 
100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2014. november 30. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság 1118/2014.  (X.  30.)  számú – 4 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági  és Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a „Környezeti  és Energetikai 
Bemutató Ház kialakítása Hatvanban” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú pályázat 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján 
köteles eljárni.

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1. Lestyán Balázs, képviselő;
2. Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
3. Hargitai János, energetikai ügyintéző;
4. Kötél Gábor, pályázati ügyintéző.

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.45 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné           Papp István

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


