
 

 

 

 

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

Városfejlesztési Bizottsága 2014. március 25-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal ovális tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök    
Lestyán Balázs  bizottsági tag  
Marján János   bizottsági tag  
   
Bagi Miklós és Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 

     Kondek Zsolt           képviselő, állandó meghívott 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottság rendkívüli ülését megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően 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 a 
bizottság vegye fel napirendjei közé az „Előterjesztés Hatvan város területét érintő 
forgalomtechnikai módosításokról” illetve az „Előterjesztés Papp István önkormányzati 
képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról” című pontokat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
348/2014. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  



 

 

 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. március 25-i nyílt, rendkívüli ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Magyar Szocialista Párt által bérelt iroda szerződésére vonatkozó 
döntések meghozataláról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Szóbeli előterjesztés a Hatvan belterület 306 helyrajzi számú, természetben a 

Balogh Ádám utca 8. szám alatt található, lakóház, udvar elnevezésű, 
forgalomképes ingatlan értékesítése lakhatási lehetőség megteremtése céljából 
tárgyú pályázati kiírásra érkezett pályázat bontásáról 

  
3. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
4. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

   

Határid ő: 2014. március 25. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
                                                   
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Szocialista Párt által bérelt i roda szerz ődésére vonatkozó 
döntések meghozataláról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Volt egy határozatunk a múltkor, azt visszavonnánk, a másik határozati javaslat pedig úgy szól, 
hogy2014. április 1. napjától 2014. április 30. napjáig 1200,- Ft/m2/hó bérleti díjon az 
önkormányzat bérbe adja a Magyar Szocialista Pártnak az irodáját, ami volt neki régebben. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez le van egyeztetve velük? 
 
Papp István bizottsági elnök 
A törvény úgy szól, hogy adható, nem kötelező jelleggel. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nincsen egyeztetve. Ez azért is célszerű, mert a Jobbiknak és a Polgárőrségnek is a bérleti 
szerződése le fog járni májusban és akkor a bérleti időszakot célszerű majd egyforma 
hosszúságúra hozni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 



 

 

 

 

349/2014. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága hatályon kívül helyezi 295/2014. (III. 13.) számú határozatát. 
 

Határid ő:2014. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
350/2014. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13c. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Hatvany Irén utca 6. szám alatti, művelés alól kivett, irodaház és 
udvar megnevezésű, 369 m2 alapterületű ingatlanon található irodaépület 22,3 m2 alapterületű 
helyiségére, valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó 
funkciójú helyiségekre vonatkozóan a Magyar Szocialista Párt Heves Megyei Szövetségi 
Irodával (3300 Eger, Diófakút u. 1.) határozott idejű bérleti szerződést köt 2014. április 1. 
napjától 2014. április 30. napjáig 1200,- Ft/m2/hó bérleti díjon. 
 

Határid ő: 2014. március 31. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Szóbeli el őterjesztés a Hatvan belterület 306 helyrajzi számú,  természetben a Balogh 
Ádám utca 8. szám alatt található, lakóház, udvar e lnevezés ű, forgalomképes ingatlan 
értékesítése lakhatási lehet őség megteremtése céljából tárgyú pályázati kiírásra  
érkezett pályázat bontásáról 
 (Pályázati felhívás a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
(Felbontja a pályázatot tartalmazó borítékot.) 
A pályázatban ajánlati biztosítéknak a minimális vételár 10 %-a volt előírva, ami 164 ezer 
forint. Itt van az igazolás, hogy ez az összeg átutalásra került az önkormányzat részére. 
Koroknai István tett ajánlatot, és a minimális vételárat, az 1.640.000,- Ft-ot jelölte meg 
vételárként. A nyilatkozata benne van, valamint a szükséges adatokat a pályázata 
tartalmazza. 

 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érint ő forgalomtechnikai módosításokról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 



 

 

 

 

Kondek Zsolt képvisel ő, állandó meghívott 
A várakozóhely, az hogy lesz, az a 12 db, a Művelődési Ház bejárata előtt? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ott ahol az autók most is állnak, a bejárat előtt két oldalt. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Most 2-szer 6 lesz. Ki is van alakítva. 
Ez már a táblázásról szól. Ki lett alakítva burkolat, a Thurzó utca, Posta tér csatlakoztatása 
folyamatban van, a Thurzó utcával még a vállalkozó nem végzett, de ez már a táblázásokra 
vonatkozó előterjesztés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mikor végeznek ott körülbelül? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Elvileg ma, 25-én kellene végeznie a vállalkozónak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kollégiumnál is? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A kollégium becsatlakozó útjával is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A parkoló, minden, ott lenn? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A parkoló kész is van. Van egy kis becsatlakozó út, az még tegnap nem készült el, elvileg 
ma, legkésőbb holnap kész lesz. 
 
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 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 

 
351/2014. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Thurzó utcában 
az alábbi forgalmi rend módosítások kerüljenek kitáblázásra: 
 
− az utca teljes hosszban „egyirányú út” a Posta felől a Bástya utca irányába;  
− „3,5 t feletti súlyú járművel behajtani tilos”; 
− 4 db „várakozó hely”; 
− „megállni tilos” elhelyezése a parkolósáv végén; 
− 12 db „várakozó hely” kijelölése a Grassalkovich Művelődési ház bejárata előtt, amelyből 
1 db mozgáskorlátozott parkoló; 



 

 

 

 

− A bevezető szakaszon, a burkolat váltás előtt „egyenetlen úttest”, valamint 20 km/h 
sebességkorlátozó táblák elhelyezése. 
 

Határid ő:azonnal (kitáblázás megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
352/2014. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth téren 
egy részén burkolatfelújítási munkák elvégzését követően az alábbi forgalmi rend 
módosítások kerüljenek bevezetésre: 

 
− „7,5 t feletti súlyú járművel behajtani tilos”; 
− a burkolat váltás előtt „egyenetlen úttest”, mindkét oldalon „megállni tilos”, valamint 20 

km/h sebességkorlátozó táblák elhelyezése. 
 

Határid ő: azonnal (kitáblázás megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
353/2014. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Vécsey utca 
bejáratánál, a burkolatszint váltás előtt „egyenetlen úttest”, valamint 20 km/h 
sebességkorlátozó táblák kerüljenek elhelyezésre. 
 

Határid ő: azonnal (kitáblázás megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a 4 darab ez a posta melletti rész? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Közvetlenül az oldalánál a postának, ahol vannak a fák, ott van 4 darab hely, és 12 pedig a 
Művelődési Ház előtt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Többen elférnek, mint régen. 
A kollégium előtt a téren parkoló lesz? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A kollégium előtt igen, de az az étteremnek lesz a parkolója, a vendégek részére. 
A kórház előtt lesz 80 férőhelyes, lesz még 84 szerintem a II. ütemben, és a III. ütemnek a 
tervezése folyamatban van. Az is körülbelül 80-as nagyságrendű lesz. 
 
Marján János bizottsági tag 
És a busz? 
 
 



 

 

 

 

Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Busz úgy van most, hogy a járda, ami megy a kórházig, amellett voltak parkolóhelyek, az 
lesz most busz várakozóhelynek kijelölve, 2 busz számára. Annak, aki a kastélyhoz jön 
látogató, annak a számára. 
Nem tudom, hogy a parkoló III.-ban lesz-e busz várakozóhely. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Jó lenne, ha lenne még. 
A DISZI-nél miért vannak lerakva olyan nagy fa keretek? Teljesen a bejáratig nem lehet majd 
bemenni? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A lépcső elé nem lehet majd kocsival beállni. A lépcső végénél be vannak helyezve a 
virágtartók, azok azért vannak ott, mert kocsival oda a hátsó részbe nem lehet beállni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A múltkor is javasoltam már, hogy amikor megállnak a parkolóba a kórháznál, amikor 
kiszállnak a kocsiból, egyből a virágokon keresztül mennek. Arra figyeljetek már, hogy oda 
kell egy járdát csinálni. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, már látszik. 
Terveken így szép, hogy ott a zöldfelület körbe, de az embereket ez nem érdekli. 
 
 

4. napirendi pont 
Előterjesztés Papp István önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról  

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Turai úton meg kell terveztetni azt a 100 méteres járdát, a Közútkezelőhöz tartozik. Azután 
kell megkérni az engedélyt, hogy megcsinálhassuk. Ez most nekünk 228 ezer forintba kerül. 
A másik pedig a Béke úton a Coop-nál nagyon rossz a parkoló, nagy gödrök vannak, és azt 
térkővel megcsináltatjuk. 
 
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 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat 
és tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 

 
354/2014. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 Turai úton járda létesítéséhez 
szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével a Dobi Attila egyéni vállalkozót 
(székhely: 3300 Eger, Joó János út 1.) bízza meg bruttó 228.600,- 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 
 
355/2014. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési 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 Béke úti parkoló burkolatcseréjével a  
MÉZSORÁS Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 
539.369,- 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 
 

 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 32 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 
 

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


