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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2014. június 24-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök 
Bagi Miklós bizottsági tag (később érkezik)    
Lestyán Balázs  bizottsági tag  
Marján János   bizottsági tag 
   
Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 

     Kondek Zsolt           képviselő, állandó meghívott 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Veres András    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Lukács László   osztályvezető 
Márkus Sándor     műszaki és városfejlesztési osztályvezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási és - kezelési osztályvezető 
dr. Borbás Zsuzsanna    pályázati és településfejlesztési osztályvezető 
Kollár Edina   Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit   
   Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója 
 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívott vendégeket.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három tagjának 
részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs  bizottsági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi 
pontokat vegye fel a bizottság a nyílt ülés napirendjére:  
 

- Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
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közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
- Előterjesztés a hatvani Kossuth tér faállományának műszeres vizsgálatáról 

 
- Szóbeli előterjesztés a „Hatvan, belterület 5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a 

Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatti társasházban található, lakás megnevezésű, 
forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése céljából” című 
pályázati kiírásra érkezett pályázat bontásáról 

 
Továbbá kérte a bizottságot, hogy Kondek Zsolt képviselő úr javaslatára az alábbi a 
meghívóban szereplő napirendi pontok közül az alábbiakat tárgyalja elsőként: 
 

6. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
14. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási 

szerződésmódosításról 
 

15. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
módosításáról 

 
19. Előterjesztés az „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola épületenergetikai 

fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről 

 
26. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” tárgyú 

projekt lebonyolításához szükséges döntésről 
 

27. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” c. 
pályázattal kapcsolatos döntésről 

 
30. Előterjesztés Horváth Richárd, Papp István, Kondek Zsolt, Köves Gábor Nándorné, 

Tarsoly Imre, Lestyán Balázs és Szinyei András önkormányzati képviselők képviselői 
kerete egy részének felhasználásáról 

 
32. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
 

38. Előterjesztés a Hatvan Bajcsy-Zsilinszky úti gáz nyomásszabályozó állomás 
karbantartásáról 

 
40. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alkalmából készítendő dísztáblák 

legyártásáról 
 

41. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és közterületeken történő 
fakivágásokról 

 
18. Előterjesztés a "Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett parkoló építése" 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
681/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. június 24-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
2. Előterjesztés a hatvani Kossuth tér faállományának műszeres vizsgálatáról 
 
3. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási 

szerződésmódosításról 
 

5. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
módosításáról 

 
6. Előterjesztés az „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola épületenergetikai 

fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről 

 
7. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” tárgyú 

projekt lebonyolításához szükséges döntésről 
 

8. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” c. 
pályázattal kapcsolatos döntésről 

 
9. Előterjesztés Horváth Richárd, Papp István, Kondek Zsolt, Köves Gábor Nándorné, 

Tarsoly Imre, Lestyán Balázs és Szinyei András önkormányzati képviselők képviselői 
kerete egy részének felhasználásáról 

 
10. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
 

11. Előterjesztés a Hatvan Bajcsy-Zsilinszky úti gáz nyomásszabályozó állomás 
karbantartásáról 

 
12. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alkalmából készítendő dísztáblák 

legyártásáról 
 

13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és közterületeken történő 
fakivágásokról 

 
14. Előterjesztés a "Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett parkoló építése" 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
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15. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás részére nyújtandó kezességvállalásról  

 
16. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel településfejlesztés tevékenységek ellátására 
megkötendő közszolgáltatási szerződésről 

 
17. Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társasággal szociális bolthálózat üzemeltetésére megkötendő 
közszolgáltatási szerződésről 

  
18. Előterjesztés a hatvani 054/14 hrsz.-ú ingatlan tekintetében tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozat megadásáról 
  
19. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 

tehetséggondozó programjának támogatásáról 
 
20. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. között 

várakozási (parkolási) közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül 
történő továbbértékesítéséről szóló Szolgáltatói Szerződés megkötéséről 

 
21. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

 
22. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő haszongépjármű bérbeadásáról 
  
23. Előterjesztés piaci tevékenység folytatásához történő tulajdonosi hozzájáruló 

nyilatkozatról 
 
24. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében lévő kávézó 

üzemeltetésbe adásáról 
 

25. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
26. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

27. Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
 
28. Előterjesztés a hatvani Városi Strandfürdő területén elhelyezkedő konyha 

tetőfelújításáról 
 

29. Előterjesztés a „Hatvani Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez 
kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről  

 
30. Előterjesztés a „Hatvani Vörösmarty Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez 

kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről 

 
31. Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben” 

című pályázattal kapcsolatos horti kirándulás megszervezéséről 
 
32. Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál” című pályázat 

keretében szoftver beszerzésről 
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33. Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközséggel megkötendő 
kölcsönszerződésről 

   
34. Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó döntésekről  

 
35. Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 

 
36. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 
 
37. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
 
38. Előterjesztés a Kisfaludy utca járda javításával kapcsolatos döntésekről 

 
39. Előterjesztés a Kastélykert utca és az Ifjúság útja közötti járdaszakasz 

karbantartásáról 
 
40. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 
 
41. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatt lévő orvosi rendelő gázkazán 

cseréjéről 
   

42. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról 
 
43. Előterjesztés a Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtárának és ének-zene termének 

világítás korszerűsítéséről 
 

44. Szóbeli előterjesztés a „Hatvan, belterület 5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben 
a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatti társasházban található, lakás megnevezésű, 
forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése céljából” 
című pályázati kiírásra érkezett pályázat bontásáról 

 
 

ZÁRT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 
   

Határid ő: 2014. június 24. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
                                                   
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt.-vel megkötött 
közterület-karbantartási közszolgáltatási szerz ődés módosításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
A Zrt. közszolgáltatási szerződései folyamatos felülvizsgálat alatt állnak, tekintettel arra, hogy 
amikor változik az a tevékenységi kör, amit a Zrt.-nek el kell látnia, az szerződésileg is kell, 
hogy rendezésre kerüljön. Az ez évben befejezésre kerülő nagyszabású beruházások a város 
területén, illetve a központi részek átalakításai, magával vontak olyan igényt, amit a 
szerződésben korábban még nem tudtunk rögzíteni. Tekintettel arra, hogy új feladatok, 
többletmunkák jelentek meg - gondolok itt a Kossuth téri rehabilitációra, látható a vastagon 
szedett részben a mellékleteben, hogy mik azok az új területek, amit a Zrt.-nek el kell látnia-, ez 
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korábban nem volt lefinanszírozva, mert pontosan nem lehetett látni, hogy milyen 
nagyságrendű feladattal fog bővülni a tevékenységi kör. 
Ezért a közszolgáltatási szerződést módosítanunk kell. A szerződésnek a melléklete változik 
csak, a mellékletben feltüntetésre kerültek az új, illetve a módosított területnagyságok, amik 
eddig nem voltak a szerződés mellékletének a részei és érinti a finanszírozást is. Év közben 
vagyunk, az alapító akként javasolja, hogy ebben az évben az év utolsó negyedévére a Zrt. 
készítse el azon módosított üzleti tervét, amiben a ténylegesen, általa elvégzett tevékenységek 
és annak a finanszírozása pontosan meghatározásra kerül. Finanszírozási előleget fog most a 
Zrt. kapni, az elszámolás pedig az üzleti terv elfogadását követően fog majd megtörténni. 
A munkát végzi a Zrt. már március óta ezen területrészeken is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
682/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterület-
karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és 
kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-
10) megkötött közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződést 2014. június 27-ei hatályba 
lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint. 

A közszolgáltatási szerződésben meghatározott többletfeladatok ellátására a képviselő-testület 
20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint összeg díjelőleget fizet meg 2014. július 31. napjáig a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére. 

A képviselő-testület a feladatkör bővülésre tekintettel felkéri a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. vezető tisztségviselőjét, hogy a táraság üzleti tervének módosítását 
készítse el és 2014. október 15. napjáig terjessze a képviselő-testület elé.  

A közszolgáltatási szerződés módosításával érintett többletfeladatok ellátására a pénzügyi 
fedezetet a képviselő-testület a helyi adó többletbevétel terhére kívánja biztosítani. 
 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 27. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani Kossuth tér faállományának m űszeres vizsgálatáról    
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Sok fával gond van, hogy nem tudjuk kívülről megítélni, hogy milyen állapotban van belülről. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
683/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a Kossuth téri fák Fakopp 3 D műszeres vizsgálatával a KÉK LOMB Kft. - t (székhely: 83200 
Gyöngyös, Virág utca 10/1.) bízza meg bruttó 482.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi forrás a Város és községgazdálkodás 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányza ti rendelet módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
1 fő álláshellyel bővül. Főtanácsadói tisztséggel. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Többek között. Illetve egy alpolgármesteri tisztséggel, valamint az egészségügyi tanácsnok 
tisztsége megszűnik, és a pénzügyi bizottsági tisztsége is megszűnik Lestyán Balázs képviselő 
úrnak, mivel alpolgármesterré fogják választani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Köves Gábor Nándorné pedig jön hozzánk Lestyán Balázs helyett. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
684/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 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. július 1. napjától 131 fő 
köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő 
közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő önkormányzati tanácsadói (főtanácsadói) álláshellyel és 10 fő 
rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 201 fő álláshellyel hagyja jóvá.  



 

 

419 
 

 

Az illetmények és járulékok különbözetének fedezete Hatvan város 2014. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 1. 
Felelős:  Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője  
 
Papp István bizottsági elnök 
A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
685/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 

rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötöt t szolgáltatási 
szerződésmódosításról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Bizonyos dolgokra hivatkozva árat emel. Útdíj, üzemanyagár. De még mindig ez a legolcsóbb 
cég, aki az állati tetemeket elszállítja. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Lehetne-e esetleg egy olyat meghirdetni, hogy helyi mobil állatmegsemmisítő legyen. Ha van 
állati tetem, akkor ne szállítsák el, hanem mobil égetőműben megsemmisíteni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Én azt mondanám, hogy vigyék el. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az is jó, csak drágább. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
686/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződésmódosításról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ATEV Fehérjefeldolgozó 
Zrt.-vel (székhely: 1097 Budapest, Illatos u. 23.) kötött szolgáltatási szerződést módosítani 
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kívánja annyiban, hogy a célfuvar szállítási és a melléktermék kezelési megemelt díjai 
kerüljenek megállapításra 2014. július 1-jétől az alábbiak szerint: 
 

6 t raksúly alatti szállítás díja  446 Ft/km + ÁFA 
állati melléktermék kezelési díja 75 Ft/kg +ÁFA 

 
Az 1.850.000,-Ft többletköltség pénzügyi forrása a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről 
szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret terhére biztosított. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szolgáltatási szerződést 
módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra  vonatkozó szerz ődések 
módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
687/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy kezdeményezze a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti megbízási 
szerződés és karbantartási szerződés módosítását oly módon, hogy az alábbi változás 
átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában egységes szerkezetbe 
foglalásra kerüljenek: 

 - a Hatvani Járási Hivatal (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14.), mint távfelügyelt 
intézmény 2014. július 1-jétől kikerül a szerződésből, mert a Heves Megyei 
Kormányhivatal a vagyonkezelésében lévő ingatlanok őrzés-védelmi és 
távfelügyeleti feladatainak ellátása tárgyában közbeszerzési eljárást folytat le. 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat szerinti módosításnak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti 
megbízási szerződés és karbantartási szerződés aláírására.  

 

 Határid ő: 2014. június 30. (szerződések módosítására) 
 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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6. napirendi pont 
Előterjesztés az „Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megre ndelése” tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
688/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 274/2014. (IV. 10.) számú határozata alapján indult és a 363/2014. (IV. 
24.) számú határozattal módosított, ”Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a „TARNA INVEST” Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rákó út 51. /III/5.)  
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas 
mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és 
ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 30.548.003.-Ft 
+ ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. június 25. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztés e Hatvan városában” tárgyú 
projekt lebonyolításához szükséges döntésr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Ez még nem elbírált, tehát folyamatban lévő pályázat, viszont az idő rövidségére való tekintettel 
indítjuk a közbeszerzési eljárást, hogy amikor odajutunk, hogy esetleg nyer a pályázat, akkor 
már rögtön tudjuk megvalósítani. Jövő év június 30-ig el kell számolni vele, ha nyer. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
689/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” tárgyú projekt 
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lebonyolításához szükséges döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0029 
kódszámú, a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” című projekt 
megvalósítása során a műszaki ellenőri feladatok ellátásával az INCORSO Kft-t (székhely: 
3000 Hatvan, Vécsey u. 1.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza 
meg bruttó 1.384.300.- Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés a 
támogatási szerződés megkötésének napján léphet hatályba. A pályázat 100%-ban támogatott, 
így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 1. (megbízási szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelen tőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi cs apadékvíz rendezése” c. pályázattal 
kapcsolatos döntésr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátásáról szól, de a technikai részéhez annyit, hogy 
a Vasút utcánál, ahol átszakították, az egyszer meg lesz csinálva? Az ehhez tartozik. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Gondolom igen, a műszaki átadás-átvételi eljárás a jövő héten fog elindulni, addig nem lesz 
átvéve, amíg meg nem csinálják. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
690/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0035 kódszámú „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” 
című pályázat keretén belül a könyvvizsgálói feladatok ellátásával a HL-AUDIT Könyvvizsgáló 
és Adótanácsadó Kft.-t (székhely: 3300 Eger, Erdélyi Éva u. 2.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 495.300.- Ft összegben. 
Pénzügyi fedezet 470.535.- Ft összeg erejéig pályázati forrásból, 24.765.- Ft összegben a 
862/2013. (XI. 28.) sz. képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll 
 
Határid ő: 2014. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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9. napirendi pont 
Előterjesztés Horváth Richárd, Papp István, Kondek Zso lt, Köves Gábor Nándorné, 
Tarsoly Imre, Lestyán Balázs és Szinyei András önko rmányzati képvisel ők képvisel ői 
kerete egy részének felhasználásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Meg lettek pályáztatva, amit a képviselők szerettek volna a keretükből, illetve a lakossági 
igények alapján, megvalósítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért 
az előterjesztés 9 határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
691/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Mészáros Lázár út, a Bercsényi út, a 
Kölcsey Ferenc utca, valamint az Apafi utca közelében található töredezett betonfelületek 
felújításával a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 
1.458.337,- 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 Horváth Richárd 
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
692/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Béke út, a Doktay Gyula utca, a Munka 
utca, a Móricz Zsigmond utca, valamint a Viola utca közelében lévő betonozott felületek 
javításával a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 
571.208,- 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 Papp István önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
693/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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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, Vasút u.-Ferencesek útja, 
Dolgozók útja-Apród utca, Huszár utca-Tüzér utca közötti útszakaszok felújításával zúzottkő 
terítéssel a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16.) bízza meg bruttó 
882.396,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Kondek Zsolt önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
694/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Vécsey téri parkoló zúzottkő terítéssel 
történő javításával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16.) bízza meg 
bruttó 555.498,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
695/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Kisteleki út burkolatának zúzottkő 
terítéssel történő felújításával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16.) bízza 
meg bruttó 520.065,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
696/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Balassi Bálint út 60. és a 43-49. számú 
ingatlanok előtti útszakaszok zúzalékkal történő javításával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Külterület 024/16.) bízza meg bruttó 251.460,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Tarsoly Imre önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 



 

 

425 
 

 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
697/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Nagy Sándor utca és a Petőfi Sándor utca 
közötti járdaszakasz felújítási munkáival a Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 240.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Tarsoly Imre önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
698/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Hatvan város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő 3978/68 hrsz.-ú, természetben a Horváth Mihály út 18. számú társasház 
mellett található járdaszakasz javítási munkáival a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 41.656,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Lestyán Balázs önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
699/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Hegyalja út 37. számú ingatlan előtti 
töredezett betonjárda javításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 90.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Szinyei András önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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10. napirendi pont 
Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
700/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 2 db sakkasztal, valamint a 4 db pad 
beszerzésével és telepítésével a Kovács és Társa Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 
17/10.) bízza meg bruttó 254.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Kondek Zsolt önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Bajcsy-Zsilinszky úti gáz nyomá sszabályozó állomás 
karbantartásáról  

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
701/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerint átruházott hatáskörben eljárva a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky úti gáz 
nyomásszabályozó állomás karbantartási munkálatainak elvégzésével a Fiorentini Hungary Kft.-
t (székhely: 1103 Budapest, Gergely utca 83.) bízza meg bruttó 176.784,-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 város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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12. napirendi pont 
Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alkalm ából készítend ő dísztáblák 
legyártásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
702/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 „Tiszta, virágos Hatvanért” cím 
adományozására a dísztáblák legyártásával Hettich Művek Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, 
Köztársaság tér 5.) bízza meg bruttó 101.132,- Ft összegért, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2014. évi városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi 
Alap 2014.” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 25. (a táblák legyártására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és közterületeken történ ő 
fakivágásokról   
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, 
ezért az előterjesztés 11 határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
703/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 3978/21 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvani 
Százszorszép Óvoda (Hajós Alfréd u. 3. szám) udvarán lévő 4 db fa kivágásához. 
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Határid ő: 2014. július 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
704/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 2645 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Radnóti téri 
közterületen lévő 17 db nyárfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 25 db kőrisfa, 
hársfa, valamint juharfa beültetésével a Radnóti téren kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. július 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
705/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 3978/40 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvani 5-ös 
számú Általános Iskola előtt közterületen lévő 1 db nyárfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy 
a növény 5 db kőrisfa beültetésével kerüljön pótlásra az iskola területén. 
 
Határid ő: 2014. július 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
706/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 1661/20 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan Városi 
Strandfürdő melletti közterületen lévő 3 db nyárfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
növények 5 db kőrisfa beültetésével kerüljenek pótlásra ugyanazon a területen. 
 
Határid ő: 2014. július 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
707/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 3653/2 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Hegyalja 
úti közterületen lévő 3 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db hársfa 
beültetésével kerüljenek pótlásra a Hegyalja úti játszótéren. 
 
Határid ő: 2014. július 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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708/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 3978/58 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvani 5-ös 
számú Általános Iskola udvarán lévő 1 db nyírfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2014. július 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
709/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 4604/20 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Tabán u. 
14. számú társasház előtti közterületen lévő 1 db kiszáradt nyírfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2014. július 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
710/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 0364 hrsz.-ú ingatlanon, természetben az Újhatvani Temető 
területén lévő 1 db balesetveszélyes fűzfa kivágásához. 
 
Határid ő: 2014. július 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
711/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 35 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Kandó Kálmán 
utcai közterületen lévő 1 db balesetveszélyes fa kivágásához. 
 
Határid ő: 2014. július 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
712/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 5156 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Szent Mihály 
u. 7. számú társasház előtt közterületen lévő 1 db kiszáradt fa kivágásához. 
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Határid ő: 2014. július 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
713/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-ának 
betartása mellett tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 3705 
hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Báthory u. 9. számú ingatlan előtti közterületen 4 db 
gömbakácfa növény telepítéséhez. 
 
Határid ő: 2014. július 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 

14. napirendi pont 
Előterjesztés  a "Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett p arkoló építése" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Módosítási javaslatunk lenne, hogy a területi képviselő a bíráló bizottságban részt vegyen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a módosító 
indítványt szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
714/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a "Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett parkoló építése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és Elnök úr javaslatára az alábbi  
 

módosító indítványt 
teszi: 
 
Az előterjesztés határozati javaslatának 2. pontjában szereplő, a bíráló bizottság tagjainak 
felsorolása Köves Gábor Nándorné képviselővel egészüljön ki. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
715/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a "Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola mellett parkoló építése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot –a 
módosító indítvány figyelembe vételével - elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
mellett parkoló építése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 29.375.319.-Ft-Ft. 
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola 
mellett parkoló építése” elnevezésű, 29.375.319.-Ft-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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2014. július 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás részére nyújtandó kezességváll alásról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Irodavezető asszonnyal beszéltük, hogy az ÁFA az vissza fog térítődni, ha befejeződik a 
projekt. Az önerőbe azt muszáj beadnunk, hogy ez megvalósuljon. 
 
Marján János bizottsági tag 
A többi önkormányzat is vállalja a kezességet? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem. 
 
Marján János bizottsági tag 
Akkor miért vannak a társulásba? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A többi önkormányzat a Kft.-ben is, illetőleg a társulásban is minimális szavazati joggal 
rendelkezik. Ahhoz, hogy a közös nagy cél megvalósuljon, Hatvannak kell többször olyan 
kötelezettséget vállalni, ami időleges, merthogy kezességről van szó, tehát nem adós lesz az 
önkormányzat, hanem egy mögöttes felelősséget vállal. 
A Kft.-nél is, az előterjesztésekből látjuk, hogy annak érdekében, hogy a folyamatos üzletmenet 
tudjon működni a cégben, Hatvan próbál átmeneti pénzügyi segítséget nyújtani a cégnek. 
Ahhoz, hogy a pályázat ilyen nagy értékben megvalósuljon, Hatvan ezt bevállalja. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
716/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás részére nyújtandó kezességvállalásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. és a Hatvan 
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás között aláírásra 
kerülő 256 millió Ft összegű önerő hitelkeret, valamint 244 millió Ft összegű ÁFA hitelkeret 
igénybevételéhez kezességet vállal. 
 
Határid ő: 2014. június 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel településfejl esztés tevékenységek ellátására 
megkötend ő közszolgáltatási szerz ődésről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
A nonprofit szervezeteknek május 31-ig volt határideje, hogy a cégbíróság felé azon okiratokat, 
amely alapján ismételten minősíti őket a bíróság. A jogszabály, a cégtörvény melléklete nem 
kötelező mellékletkén írja elő a közszolgáltatási szerződésnek a meglétét, hanem az előző évi 
mérlegbeszámolók és ügyvezető nyilatkozata alapján joga van a cégbíróságnak a minősítést 
megadni. Heves megyében az lett a gyakorlat, hogy minden nonprofit cégnél kéri a bíróság a 
közszolgáltatási szerződést. Esetünkben eddig a TISZK-nek, illetőleg a Beruházó Kft.-nek 
közszolgáltatási szerződés nem volt, merthogy ad-hoc jellegű feladatot látott el a Beruházó Kft. 
Amikor olyan pályázat, lehetőség volt, akkor az önkormányzat ezen a cégen keresztül végezte 
el a kastély felújítást, a Kossuth teret, illetve egyéb nagyobb beruházásokat. A meglévő épített 
környezetnek a védelme, a műemlékek felújítása, ez szerepel a közszolgáltatási szerződésben. 
Mostantól fogva ez nem egy általános, havi átalány összeg átadását jelenti ennek a cégnek, 
hanem eseti, testületi határozat alapján, amilyen igény felmerül, akkor az önkormányzat ezt a 
közfeladatot a Kft.-n keresztül fogja ellátni. 
Ezt az okiratot fogjuk benyújtani a cégbírósághoz, hogy a nonprofit közhasznú minősítést akkor 
ezzel meg fogja kapni a cég továbbra is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
717/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel településfejlesztés tevékenységek ellátására megkötendő 
közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 1. és 7. pontjában meghatározott közfeladatainak ellátása érdekében 
közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a jelen határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően. 

 
2. A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási 
szerződés aláírására. 
 

Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési No nprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társasággal szociális bolthálózat üzemeltetésére m egkötend ő 
közszolgáltatási szerz ődésről   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Ez esetben is folyamatban van a cégbírósági eljárás, a cégbíróság felhívására csatolni fogjuk 
azon közszolgáltatási szerződést, amit a TISZK és az önkormányzat fog megkötni. Az 
előterjesztés mellékletét képezi az okira,t ennek aláírását követően a TISZK is továbbra is 
megkapja ezen jogállást. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
718/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társasággal szociális bolthálózat üzemeltetésére megkötendő közszolgáltatási 
szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan -TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg. száma: 10-09-028738, 
székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában 
meghatározott közfeladatainak ellátása érdekében közszolgáltatási szerződést köt a Hatvan -
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TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal a jelen 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
2.  A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási 
szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 054/14 hrsz.-ú ingatlan tekint etében tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozat megadásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
719/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 054/14 hrsz.-ú ingatlan tekintetében tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Önkormányzata 
képviseletében eljárva kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező hatvani 054/14 hrsz.-ú, szántó és kivett beépítetlen terület megjelölésű, 11 ha 
9170 m2 nagyságú ingatlanon a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás ivóvízhálózatot építsen ki és ehhez vízmérő aknát alakítson ki.   
 
Határid ő: 2014. június 27.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szak középiskola 
tehetséggondozó programjának támogatásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
720/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola tehetséggondozó 
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programjának támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium 
és Szakközépiskola (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2014/2015. 
tanévben induló 30 hetes tehetséggondozó program költségigényét, a 2014. december 31-ig 
felmerülő bruttó 250.000,-Ft óradíj és 74.250,-Ft járulék, mindösszesen 324.250,-Ft összeget a 
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet alapján 
az általános tartalék terhére. A fennmaradó összeg 648.500,- Ft figyelembe vételre kerül a 
2015. évi költségvetés tervezésekor. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az erre vonatkozó megállapodást megkösse a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. között 
várakozási (parkolási) közszolgáltatás nemzeti mobi l fizetési rendszeren keresztül 
történ ő továbbértékesítésér ől szóló Szolgáltatói Szerz ődés megkötésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és a határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
721/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. között várakozási 
(parkolási) közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történő 
továbbértékesítéséről szóló Szolgáltatói Szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel (székhely: 
1027 Budapest, Kapás 6-12.) a várakozási (parkolási) közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési 
rendszeren keresztül történő továbbértékesítéséről szolgáltatói szerződést köt.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 27. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 



 

 

436 
 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
722/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
 
Bognár Szabolcs, Horváth Kinga Nóra, Csépe Borka, P etes-Szonda Olivér, Knitli 
Benedek, Földesi Benett Zsolt, Baranyi Lilla Izabel la, Pintér Lili, Gergely Balázs, 
Szécsi Bence Tamás, Nagy Panni, Kiss Dénes  gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 
 
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 480.000,- Ft – azaz Négyszáz-
nyolcvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban 
szereplő „babakötvény” előirányzat terhére. 
           

Határid ő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
Marján János bizottsági tag távozott az ülésr ől. 
 
Papp István bizottsági elnök 
20 perc szünetet rendel el. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag megérkezik az ülésre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megállapítja, hogy a bizottsági ülés 3 fővel határozatképes. 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lév ő haszongépjárm ű bérbeadásáról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Lestyán Balázs bizottsági tag  
Ez új autó? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Ez egy használt, Mercedes típusú, zárt kis teherautó. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag  
Úgy értem, hogy nekünk új? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Igen, nekünk új. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
723/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában lévő haszongépjármű bérbeadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Mercedes-Benz 
Sprinter 216  típusú haszongépjárművet a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés 
alapján havi 10.000,- Ft azaz bruttó 12.700,- Ft bérleti díj ellenében a Hatvani Szociális 
Szövetkezet részére bérbe átadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés piaci tevékenység folytatásához történ ő tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Lestyán Balázs bizottsági tag  
A Zrt. fogja a területet kialakítani? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Bent lesz a városban a piac. A felén fog működni, és lesz parkoló kialakítva. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
724/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a piaci tevékenység folytatásához történő tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonát képező hatvani, 3005/8 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth 
utcában található udvar megnevezésű, 2038 m2 nagyságú ingatlant a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., 
cégjegyzékszám: 10-10-020250; adószám: 14551420-2-10; képviselője: Szabó Ottó 
vezérigazgató) mint üzemeltető határozatlan időtartamra piaci tevékenység folytatására 
használja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 
képező hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 

Határid ő: 2014. július 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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24. napirendi pont 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gy űjtemény épületében lév ő kávézó 
üzemeltetésbe adásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ki üzemeltette? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Senki. A turisztikai pályázatunk keretében készül el, úgy is nyújtottuk be a pályázatot, hogy ezt 
majd üzemeltetésre kiadjuk vállalkozási tevékenység keretében. Jelenleg a műszaki átadás-
átvételi eljárás zajlik, a műszaki ellenőr azt mondta, hogy legrosszabb esetben szeptember 1-
jével teljesen kész lesz a múzeum. Állítólag csütörtökön meg tudja mondani, hogy mi az a 
legkorábbi időpont, amire valószínű, hogy előbb készen lesz. Ezt mi Évával egyeztetjük, és 
ennek megfelelően készül el a szerződés. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag  
És a Sörfőzde? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az a pályázat része. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
A pályázatban ezt külön kell értelmezni, mert ez kulturális támogatás. De minimis támogatás 
keretében kaptunk támogatást a kávézóra, ezért azt lehet üzemeltetni. 
A pályázatban benne van, hogy a múzeumi belépőjegyért cserébe 1 pohár sört kaphatnak a 
felnőttek. Illetve üdítőt, vagy ásványvizet. A kávézóba át lesz vezetve a sör, úgyis van 
kialakítva, hogy ott tudnak mérni sört, de csak egy látogatójegyért cserébe adhatnak egy pohár 
sört, pénzért nem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hány évig tart? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
5 évig kell fenntartani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
725/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény épületében lévő kávézó 
üzemeltetésbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező hatvani 5231/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 12. sz. alatti 
ingatlanban található vendéglátóipari egység (múzeumi kávézó) üzemeltetésére határozatlan 
időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Hatvani Közétkeztetési Kft-vel (székhelye: 3000 
Hatvan, Géza fejedelem u. 2.; cégjegyzékszáma: 10-09-034409; statisztikai számjele: 
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24799591-5629-113-10, adószáma: 24799591-2-10;  képviseli: Smidné Vereb Julianna 
ügyvezető). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 4. (okirat aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 

25. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28. ) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Jogi bizottságon ez nem került megszavazásra, olyan indokkal, hogy nem lett kellőképpen 
előkészítve, de értem a problémát. Ott a Bástya utcában a buszok megállnak, hogy át tudjanak 
menni a kastélyba a látogatók, ne legyen ott átmenő forgalom, csak azok, akik ott laknak.  
Majd az egyház megkéri, hogy hány darab behajtási engedélyt kér. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért a rendelet-
tervezetet szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
726/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a  parkolóhelyek létesítésér ől és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányza ti rendelet módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a rendeletmódosítást 
szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
727/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 

és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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27. napirendi pont 
Előterjesztés az  intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos dönt ésekről 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Bajza mosdójával kapcsolatosan mi a helyzet? Mert aki felmérte, igen érdekes árakat adott 
meg. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 11 határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
728/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2014. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 226/2014. (II. 27.) 
számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.  

Határid ő: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
729/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) kerítésének a cseréjével Kővári Tamás egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 280.000,- 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 a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
730/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) a Természettudományos 
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Laboratórium mosdóiban és a vegyszerraktárban szúnyogháló elhelyezésével a Building Expert 
Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 31.052,- 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 a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
731/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) lévő kazánház tetejének 
felújításával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg 
bruttó 207.010,- 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 a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
732/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekorvosi rendelő (3000 Hatvan, 
Horváth Mihály út 21.) bejárati ajtajának javításával a Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Báthory út 38.) bízza meg bruttó 25.400,- 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 a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
733/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekorvosi rendelő (3000 Hatvan, 
Horváth Mihály út 21.) területén a rendelőben, a váróban és a mellékhelyiségben a burkolat 
cseréjével a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg 
bruttó 472.631,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
734/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3.) főhomlokzatán az üvegfal fakereteinek a festésével a Barnibau-Építő 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 350.520,- 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 a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
735/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) a könyvtár és az ének-zene terem 
parkettázásával a Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg 
bruttó 570.000,- 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 a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
736/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.) csoportszobájának ablakaira redőny felszerelésével a Screening-
tech Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Zsilip u. 3.) bízza meg bruttó 96.012,- 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 a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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737/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményében 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 69.) automata kapu, valamint az udvaron 
autóbeálló kiépítésével és a bejárat fölé esővédő tető felszerelésével a Building Expert Kft.-t 
(székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 554.101,- 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 a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
738/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódó tervek elkészítésével 
Mészáros Péter egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, Hegyalja út 60/1.) bízza meg 
bruttó 146.050.-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 a 2013. évről áthúzódó intézményfelújítási feladatok 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani Városi Strandfürd ő területén elhelyezked ő konyha 
tetőfelújításáról   
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Árajánlatok kerültek bekérésre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
739/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

 

444 
 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani Városi Strandfürdő területén elhelyezkedő konyha tetőfelújításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Strandfürdő (székhely: 3000 
Hatvan, Teleki út 1.) területén elhelyezkedő konyha épület tető vízszigetelésének a felújítási 
munkáival a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron út 22.) bízza meg bruttó 
425.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. július 18. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés a  „Hatvani Csicserg ő Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez 
kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú  közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Itt nem lesz termofűtés? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Mind a 3 helyen hőszivattyús rendszer lesz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
740/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 276/2014. (IV. 10.) számú határozata alapján indult és a 365/2014. (IV. 
24.) számú határozattal módosított, ”Hatvani Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez 
kapcsolódó kivitelezés és kiviteli tervek elkészítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a „TARNA 
INVEST” Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rákó út 51. /III/5.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel 
arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind 
műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 25.397.994.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

 
Határid ő: 2014. június 25. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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30. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Vörösmarty Óvoda épületenerge tikai fejlesztéséhez 
kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” tárgyú  közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésr ől  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Magában foglalja az ablakcserét, külső szigetelést, termofűtést? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Igen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
741/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 275/2014. (IV. 10.) számú határozata alapján indult és a 364/2014. (IV. 
24.) számú határozattal módosított, ”Hatvani Vörösmarty Óvoda épületenergetikai 
fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 
„TARNA INVEST” Kft. (székhely: 1112 Budapest, Rákó út 51. /III/5.)  ajánlattevőt nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, 
mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 11.849.984.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. június 25. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés  az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani  kistérségben” 
című pályázattal kapcsolatos horti kirándulás megszerve zéséről  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
742/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0005 azonosítószámú, „Összefogással a hatékony 
prevencióért a hatvani kistérségben” című pályázat keretén belül a gyalogostúra 
megszervezésével és lebonyolításával Sprint 60 Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.) 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 197 000,- Ft 
összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 

 
Határid ő: 2014. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önko rmányzatánál” cím ű pályázat 
keretében szoftver beszerzésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
743/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 kódszámú, „Szervezetfejlesztés Hatvan Város 
Önkormányzatánál” című pályázathoz szükséges szoftver beszerzésével  Clearinfo Kft.-t 
(székhely: 1021 Budapest, Völgy u. 8.b.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó    3 365 500,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati 
támogatásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyhá zközséggel megkötend ő 
kölcsönszerz ődésről 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
744/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközséggel megkötendő 
kölcsönszerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiuma által meghirdetett felhívásra a Római Katolikus Plébánia (3000 
Hatvan, Kossuth tér 5.) homlokzatának helyreállítása céljából benyújtott pályázat 
megvalósításához 7.000.000,- Ft átadására kölcsönszerződést köt a Hatvan-Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközséggel, azzal a feltétellel, hogy a kölcsön összegéből az egyházközség 
2.000.000,- Ft-t 2014. július 31-ig, 5.000.000,- Ft-t a támogatási összeg megérkezését követő 5 
munkanapon belül, de legkésőbb 2014. december 15-ig visszafizet. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
A pénzügyi forrás a folyószámla hitelkeret terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2014. június 27. (a szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó döntésekr ől   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ez is a jövő hónapban lezárul? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Hivatalosan augusztus 31-én zárul. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért 
az előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
745/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz szükséges könyvvizsgálói feladatokkal a 
GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Zirzen Janka u. 6.) bízza 
meg bruttó 4.000.000,- Ft vállalkozási díjért mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A vállalkozási díj pénzügyi fedezete a pályázatban rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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746/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz szükséges dokumentálási, irattározási és 
archiválási eszközök beszerzésével Papp Lászlóné egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Á. út 31.) bízza meg bruttó 1.499.900,- Ft vállalkozási díjért mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi fedezet a pályázatban rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
747/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz kapcsolódó a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskolát bemutató információs füzet elkészítésével a Prime Print Kft.-t 
(székhely:2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 2.) bízza meg bruttó 1.499.400,- Ft vállalkozási díjért 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A vállalkozási díj pénzügyi fedezete a pályázatban rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés helyi közösségi közlekedés normatív támo gatásának igénylésér ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
748/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés 
normatív támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a 
normatív támogatás igényléséhez a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjának alapján az 
alábbi nyilatkozatokat teszi: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi közlekedést 2014. január 1-től 2014. 
december 31-ig folyamatosan fenntartja; 
2.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan december 31-
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ei fordulónappal szolgáltatóként 3.663.000.- Ft, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást számolt el; 
3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül 
megbízva kötötte meg a Hatvani Volán Zrt-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) a 
közszolgáltatási szerződést. 
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatás igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2014. évben, melynek pénzügyi forrása 
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/e. 
mellékletében, az alapítványok, szervezetek támogatása költséghelyen került elkülönítésre. 
 
Határid ő: 2014. július 3. (támogatási kérelem hiánypótlásának benyújtására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy 
részének felhasználásáról  

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
749/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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, Hegyalja út 3653/2 hrsz.-ú 
ingatlanon elhelyezkedő Szent Antal szobor restaurálási munkáinak II. ütemével Nagy István 
József restaurátort (székhely: 3000 Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 489.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a képviselő keret költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: 2014. július 11. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról  

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
750/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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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, Barcsay Jenő utca 8. számú 
ingatlan előtti közterületen, csapadékvíz-elvezető árokszakasz burkolási munkáival a GEOGÉP 
Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.) bízza meg bruttó 91.800,- 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, Nádas Sándor önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés a Kisfaludy utca járda javításával kapcs olatos döntésekr ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért 
az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
751/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság hatályon kívül helyezi a Kisfaludy utca 45–
61. számú ingatlanok előtti járdaszakasz javításáról szóló 461/2014. (IV. 23.) számú határozatát 
és felmondja a határozat alapján, a Koroknai Építő Kft.-vel megkötött vállalkozási szerződést. 
 
Határid ő: azonnal (szerződés felmondására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
752/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Kisfaludy utca 45–61. számú ingatlanok 
előtti töredezett járdaszakasz javításával a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 600.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: azonnal (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés a Kastélykert utca és az Ifjúság útja kö zötti járdaszakasz 
karbantartásáról  

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
753/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Ifjúság útja 20. és a Kastélykert utca 9. 
számú ingatlanok közötti járda felújításával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 
024/16.) bízza meg bruttó 876.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsola tos döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért 
az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
754/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Pázsit utca 2-12. számú és a 14-24. 
számú társasházak mellett 5 db csapadék-vízelvezető akna kialakításával a GEOGÉP Kft-t 
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(székhely: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.) bízza meg bruttó 616.545,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
755/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 
előtti 2 db csapadék-vízelvezető akna javításával a Barnibau-Épitő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 52.070,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatt lév ő orvosi rendel ő gázkazán 
cseréjér ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
756/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerint átruházott hatáskörben eljárva a Hatvan, Kossuth tér 8. számú ingatlan 
területén működő orvosi rendelő fűtési rendszerének az átalakítási és tervezési munkáival 
Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12. V/20.) bízza meg 
bruttó 462.000,- 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 a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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42. napirendi pont 
Előterjesztés térfigyel ő kamerarendszer üzemeltetésér ől, karbantartásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mit tudunk erről a pályázatról? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Hivatalos információink nincsen a pályázat eredményéről. Polgármester úr tájékoztatott, hogy 
nem fogunk nyerni, mégpedig olyan indokkal – amire számítani is lehetett, mert a pályázati 
felhívásban benne volt -, hogy azok a pályázatok lesznek támogathatóak ahol a bűnügyi 
statisztikák az előző évhez képest romlottak. 
Nem volt kizáró ok, lehetett pályázni, mi megpróbálkoztunk a lehetetlennel. Megpróbáltuk 
meggyőzni őket, hogy nekünk a rengeteg fejlesztés miatt mégis nagy szükségünk van erre, de 
javult a statisztikánk és emiatt nem lehet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Majd a jövő évi költségvetésből el kell különíteni erre, ha a következő képviselő-testület 
megszavazza. Nem rossz dolog a rendszám felismerő rendszer és még egy-két további kamera 
egyes helyekre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
757/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 elektronikus térfigyelő rendszer 
üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2014. 
július 1-től 2014. szeptember 30-ig a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey u. 62.) bízza meg bruttó 857.250,- 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 meglévő térfigyelő 
kamerarendszer, riasztók 2014. 2. félévi üzemeltetése költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés a Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtá rának és ének-zene termének 
világítás korszer űsítésér ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
758/2014. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerint átruházott hatáskörben eljárva a Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtárának 
és ének-zene termének világítás korszerűsítési munkálataival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 296.000,- 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 a 2014 évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
44. napirendi pont 

Szóbeli el őterjesztés a „Hatvan, belterület 5318/2/A/3 helyraj zi számú, természetben a 
Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatti társasházba n található, lakás megnevezés ű, 
forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehet őség megteremtése céljából” 
című pályázati kiírásra érkezett pályázat bontásáról 
  (Pályázati kiírás a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Hatvan, belterület 5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám 
alatti társasházban található, lakás megnevezésű, forgalomképes, 89 m2 - es ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázatra egyetlen pályázat érkezett. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Felbontja a pályázatot. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
„Alulírott Lauberné Megyeri Gabriella (adatai) társasházhoz tartozó, társasházi üzlethelység 
tulajdonosa, ezúton kívánom jelezni, hogy a társasház alapító okiratában kikötött elővásárlási 
jogommal a pályázat eredményessége esetén, valamint az elért legmagasabb vételár 
függvényében élni kívánok. Kérem szíves tájékoztatásukat a pályázat eredményéről.” 
Igen, mert ők megvásárolták ott a Viki játékboltot, az a része igaz, de a pályázati felhívásban 
benne van, hogy értékelés alapján bruttó 3.700.000,- Ft az ingatlan vételára, melynek 10 %-át 
ajánlati biztosíték összegeként az önkormányzatnál megjelölt számlára be kell fizetni. Ezt a 
pályázati anyag, amelyet részünkre benyújtottak, nem tartalmazza. Én is utána néztem a 
Gazdálkodási Irodán és 370.000,- Ft-os ajánlati biztosíték a részükről nem érkezett be. Így a 
pályázati felhívásban foglaltaknak nem felelnek meg. Újra ki kell írni a pályázatot és 
pályázhatnak ismét. 
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Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 35 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

 LESTYÁN BALÁZS  PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


