
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. április 14-én 9.15 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Gulyás Katalin városi főkertész
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4  fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Marján János legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   285  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. április 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról



2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról

3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között 
támogatási megállapodás megkötéséről

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 1-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

4. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2015. évre

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző

5. Előterjesztés zöldfelület karbantartására vonatkozó megállapodás megkötéséről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

6. Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

7. Előterjesztés a 3. és a 21. sz. főút csomópontjában dísztó építéséhez szükséges ingatlanokkal 
kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő 6-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 6-7. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

8. Előterjesztés muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázatokról 

9. Előterjesztés épületenergetikai projekttel kapcsolatos döntésekről 

10. Előterjesztés Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel című projekttel kapcsolatos döntésről 

11. Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása”, illetve „A Hatvani 
Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő 8-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 8-11. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

12. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának akadálymentesítéséről
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

Határidő: 2015. április 14.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról



Papp István: Egyösszegű kifizetés lesz, hogy jobban tudjanak gazdálkodni.
Marján János: Nem csak erre a napirendre vonatkozik, ahogy elolvastam, szinte mindegyik cégre, 
de összeget nem láttam egyik határozatban sem. Amit már megszavaztunk a költségvetésen belül, 
az egészet megkapják?
Bánkutiné Katona Mária:  Igen.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   286  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú  Kft.-vel megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

Palik Józsefné: Bízunk benne, hogy ebből felelősen gazdálkodnak és olyan felelős vezető van, aki 
ezért felelősséget vállal és októberben, novemberben nem  adunk még 9-10 MFt-ot, hanem 
felelősséggel gazdálkodik egész évben a rábízott összeggel, hiszen azért ő az ügyvezető, de ezt 
nemcsak a médiára gondolom, hanem  a gazdálkodási szervre vagy bármelyikre, úgyhogy bízom 
benne, hogy nem jön be majd külön ősszel egy-egy módosító indítvány, hogy még ennek vagy 
annak a cégnek adnunk kell pénzt, hanem tényleg gazdálkodjon akkor tisztességgel és becsülettel 
belőle.
Kondek Zsolt: Nálunk ahogy vesszük nullszaldósan működnek, nem ráfizetéssel a cégek. Pl. a Zrt. 
amíg működött, kész katasztrófa volt, most pedig teljesen jól működnek a cégek. Nem mondom, 
hogy plusz feladat ellátáshoz nem fogunk esetleg majd később valamikor plusz támogatást is adni 
vagy valamilyen törvényváltozás miatt esetleg változás nem lesz, de szerintem  nálunk jól 
működnek ezek a gazdasági társaságok.
Marján János: Korábban félévente kapott a bizottság egy anyagot ezekről a cégekről, hogy hogy 
gazdálkodik, ez azért nem fog megszűnni. Tehát a rálátás, meg az iroda felügyeli ezeket a dolgokat.
dr. Szikszai Márta: Féléves feladatellátási beszámoló jön.
Marján János: Pénzügyileg is?
Bánkutiné Katona Mária: Most megy, az áprilisi testületi ülésre a pénzügyi is bejön, a tavalyi 
beszámoló.
Marján János: Tehát hogy ne legyen elszabadulva ez a történet, hogy csak kikerül a pénz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   287  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit 



Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 
műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között 
támogatási megállapodás megkötéséről

Marján János: Ezt megszavaztuk, csak nem volt szerződésünk vagy megállapodásunk erre az 
évre? Ez azért jött be?
Bánkutiné Katona Mária: Igen.
Palik Józsefné: A cég megalapítására, most meg a működésére.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   288  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
és Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között támogatási megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2015. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen határozat 
mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében 2015. évre vonatkozóan 25.560.000,- Ft, 
azaz Huszonötmillió-ötszázhatvanezer forint összegű támogatást biztosít az önkormányzat 
elfogadott költségvetésben foglaltak szerint.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
támogatási megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
annak aláírására.

3. A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. alcímen belül a 
működési célra átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. április 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



4./ napirendi pont
Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2015. évre

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   289  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési 
megállapodásokról a 2015. évre szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt –  jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel 
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság 
támogatására vonatkozóan, melyben 2015. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást 
nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. április 20-tól 2015. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2015. április 20. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   290  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési 
megállapodásokról a 2015. évre szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt –  jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel 
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság 
támogatására vonatkozóan, melyben 2015. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint támogatást 
nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. április 20-tól 2015. december 31-ig kerül megkötésre.
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2015. április 20. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

5./ napirendi pont
Előterjesztés zöldfelület karbantartására vonatkozó megállapodás megkötéséről

Palik Józsefné: Az öntözőrendszert miért nem tervezték a pályázatban? Ezt nem vették észre vagy 
ez később alakult ki? - mert ez egy nagy pályázati projekt, akkor is tudtuk, hogy majd zöldnövények 
lesznek. Akkor nem terveztük? 
Gulyás Katalin:  Nem mi terveztük, ez egy NIF-es beruházás, ami elsősorban az utaknak a 
tervezésére és ennek  az egész rendszernek a tervezésére, a híd tervezésére vonatkozott. Ez egy 



járulékos dolog, ennek is örülhetünk, hogy belekerült a zöldterület és ez is nagyon szépen megépül. 
Ezt muszáj meglépni, mert ha nem, akkor olyan színvonalon, mint most, nem tudjuk rendbe tenni. 
Kondek Zsolt: A közútnak a tervezésébe nem tartozik bele a mi dekorációnk, pl. a zászlótartók 
sem, előbb-utóbb elő fog jönni témaként, mert zászlótartók sincsenek a lámpaoszlopon, se 
virágtartók, ami eddig végig volt. Ezek majd a későbbiek folyamán, ha átadják a csomópontot és mi 
dekorálni akarjuk a saját dekorációnkkal, mint pl. virág, akkor majd bekerül.
Palik Józsefné: Azok már megvannak, arra plusz pénzt nem fogunk még egyszer adni, csak fel kell 
majd szerelni, meg gondozni kell.
Kondek Zsolt: A hídépítőnek addig tart, hogy híd, ha mi virágot szeretnénk rá, akkor onnantól egy 
másik terv a virág. Nem feltétele a hídépítésnek a virágláda.
Marján János: Egy kicsi anomália volt ebben a történetben, mert ő azt mondja, hogy 3 évig fogja a 
füvet nyírni. Milyen füvet nyír, hogyha az nincs benne? Valószínűleg egy elmulasztott történet, amit 
a NIF elfelejtett. Biztos vagyok benne, hogy ha elolvassuk az anyagot, akkor így szerepel.
Gulyás Katalin: Minőségi különbség van, tehát ezekbe az autópálya építésekbe, útépítésekbe, 
illetve a mellette lévő területekbe, meg lehet nézni, egy autópálya mellett évente háromszor nyírnak. 
Neki ez van benne, ezt állítottuk mi szembe. Ő azt hiába csinálja meg, nekünk még itt nagyon sok 
munkánk lenne vele.
Marján János: Nem ezt vitatom, csak azt, hogy a tervezésnél mi történt, mert hogyha ezt 
bevállalta, akkor azt a füvet valakinek  oda el is kell vetni, meg fát is kell ültetni. Az autópálya 
mellett is vannak fák, meg mindenféle növények. Én örülök neki, hogy ez így belekerül, meg a 
városgazdálkodás majd úgyis jobban kezeli ezt szerintem, legalábbis ütemezésben. Nincs ez ellen 
kifogásom, egyetértek vele, csak ez kimaradt annak idején ebből a történetből. A vizet honnan 
vételezik? 
Gulyás Katalin: Kútról.
Marján János: Lesz kút azon a részen? És a tóba is abból lesz víz?
Gulyás Katalin: Igen. Reméljük, hogy olyan minőségű lesz a víz.
Marján János: Az a nagy oszlop a kút mellé kerül?
Gulyás Katalin: A városjel? A Radnóti körforgalomba, a legutolsó terv szerint.
Marján János: Legjobb lenne ott a tó mellett.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   291  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a zöldfelület karbantartására 
vonatkozó megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a K-H Hatvan Konzorciummal  (székhely: 1239 Budapest, Haraszti út 44.) a „3. sz. főút 
hatvani vasúti felüljáró hídszerkezetének felújítása és a kapcsolódó csomópont kiépítése”  tárgyú 
projekt során megvalósuló zöldfelületek három éves utógondozására és öntözőrendszer kiépítésére 
vonatkozóan megállapodást kössön.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást a soron következő munkaterv 
szerinti képviselő-testületi ülésre terjessze elő utólagos jóváhagyás céljából.

Határidő: 2015. április 30. (szerződés megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

6./ napirendi pont
Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Marján János: Összegszerűen tudjuk már? - vagy ez most még képlékeny, tehát erről nem fogunk 
szavazni.



Papp István: Be lesz adva az igény. 
Bánkutiné Katona Mária: Összegszerűen tudjuk, az igényt lejárt tartozásra lehet benyújtani. Ezek 
összegyűjtésre kerültek, hétfőn szeretnénk feltölteni a rendszerbe. Addig még gyűjtjük, de olyan 
150-160 MFt.
Marján János: Be kell  adni  mindent,  nincs ezzel gond, csak nem láttam az előterjesztésben 
összeget, azért kérdezem.
Bánkutiné Katona Mária: Benne van a szöveges részben.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   292  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségveté-
séről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének I.7. pontja és a III. 4. pontja alapján támogatási 
igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető tá-
mogatásra.

Határidő: 2015. április 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   293  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a 
jegyzőt a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető 
támogatáshoz kapcsolódó – mellékelt - nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2015. április 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

7./ napirendi pont
Előterjesztés a 3. és a 21. sz. főút csomópontjában dísztó építéséhez szükséges ingatlanokkal 
kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   294  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 3. és a 21. sz. főút 
csomópontjában dísztó építéséhez szükséges ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a határozat mellékletét képező 16/2015 
munkaszámon elkészült változási vázrajzon feltüntetett telekalakítással, mely alapján a kizárólagos 
tulajdonában álló hatvani  2628/1 hrsz.-ú 590 m2  nagyságú, a 477/4 hrsz.-ú 554 m2  nagyságú, 
valamint a 895/31 hrsz.-ú 944 m2 nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlanok összevonásra 



kerülnek a Magyar Állam tulajdonát képező hatvani 895/25 hrsz.-ú országos közút megjelölésű 751 
m2 nagyságú ingatlannal, valamint ezen új összevont ingatlanba beolvasztásra kerül a Magyar 
Állam tulajdonát képező hatvani 895/20 hrsz.-ú 2954  m2 nagyságú országos közút megjelölésű 
ingatlanból 247  m2 nagyságú terület része. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a változási vázrajz aláírására, 
egyben meghatalmazza a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-t (1134 Budapest, Váci út 45., cg.: 
01-10-044180), hogy a hatvani 62/15 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási eljárásában Hatvan Város 
Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje, nevében és helyette jognyilatkozatokat tegyen.

Határidő: azonnal (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   295  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 3. és a 21. sz. főút 
csomópontjában dísztó építéséhez szükséges ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete meghatalmazza a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.-t (1134 Budapest, Váci út 45., cg.: 01-10-044180), hogy a hatvani 62/15 hrsz.-ú 
ingatlanon kialakítandó dísztó építési engedélyezési eljárásában Hatvan Város Önkormányzatát 
teljes jogkörrel képviselje, nevében és helyette jognyilatkozatokat tegyen.

Határidő: azonnal (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

8./ napirendi pont
Előterjesztés muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázatokról 

Papp István: Lehet pályázni és be lesz adva a pályázat.
dr. Szikszai Márta: Már beadtuk.
Papp István: Csak utólagos engedély, tudom, mert április 9-éig lehetett benyújtani a pályázatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   296  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a muzeális intézmények szakmai 
támogatásáról szóló pályázatokra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja és támogatja a „Muzeális 
intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)”  tárgyú felhívás a) alcéljára 
benyújtott pályázatot, amelynek célja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
székhely intézményében új állandó kiállítás létrehozása. A fejlesztés értéke bruttó 38.500.000,- Ft. A 
támogatás intenzitása 90 %, az igényelt támogatás összege bruttó 34.650.000,- Ft. A szükséges 
önerő bruttó 3.850.000,- Ft, amely az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   297  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a muzeális intézmények szakmai 



támogatásáról szóló pályázatokra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja és támogatja a „Muzeális 
intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)”  tárgyú felhívás b) alcéljára 
benyújtott pályázatot, amelynek célja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
telephelyén, a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményben (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 
a várostörténeti állandó kiállítás fejlesztése. A fejlesztés értéke bruttó 3.875.000,- Ft. A támogatás 
intenzitása 100 %.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   298  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a muzeális intézmények szakmai 
támogatásáról szóló pályázatokra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja és támogatja a 
„Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására” 
tárgyú felhívásra benyújtott pályázatot, amelynek célja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) tekintetében múzeumlátogatás megszervezésének támogatása járásbeli óvodások 
részére. A fejlesztés értéke bruttó 2.927.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100 %.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

9./ napirendi pont
Előterjesztés épületenergetikai projekttel kapcsolatos döntésekről 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   299  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai projekttel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 142/2015 (III. 17.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítani kívánja a KEOP-5.5.0/A/12-2013-
0143 azonosítószámú „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése” című pályázat Támogatási Szerződését a támogatási összeg 
és a műszaki tartalom tekintetében. A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola, a Hatvani 
Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház épületenergetikai fejlesztésével kibővült 
műszaki tartalomnak megfelelően a projekt bruttó összköltsége 357.958.542,-Ft-tal emelkedik, 
amelyből 354.102.187,-Ft a pályázat keretén belül elszámolható. A fennmaradó, pályázati forrásból 
nem elszámolható 3.856.355,-Ft az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.



Határidő: 2015. április 30. (Támogatási Szerződés módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   300  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai projekttel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 143/2015 (III. 17.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 azonosítószámú 
„Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat vonatkozásában a 357.958.542,-Ft-tal megnövekedett 
projekt bruttó összköltséghez, amelyből 354.102.187,-Ft a pályázat keretén belül elszámolható, 
szükséges 15% mértékű, azaz bruttó 53.115.328,-Ft összegű önerő biztosítása érdekében pályázatot 
kíván benyújtani az EU Önerő Alaphoz. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: 2015. április 30. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

10./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan és környéke hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése 
eszközbeszerzésekkel című projekttel kapcsolatos döntésről 

Marján János: Nyertünk már ilyen pénzt? 
Tóth Ivett:  Igen, ez a folyamatban lévő projektnek a folytatására irányul. Lehetőség van a 4/2011. 
Korm. rendelet alapján többlettámogatást igényelni többlet műszaki tartalomra és továbbgondolva a 
projektet az előterjesztésben olvasható tételek kerülnének bele. Nyilván hivatalos döntés még erről 
nem született, de az előkészítő anyagot mi, illetve a megbízott projektmenedzsment cégek 
folyamatosan készítik, tehát ez még nem egy végleges döntés. Ez egy lehetőség, amivel élni kíván a 
társulás, amennyiben minden tagja hozzájárul és megszavazza.
Palik Józsefné: És pályázunk rá. 
Tóth Ivett:  Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen egy külön pályázati dokumentáció.
Marján János: Ez a saját erő részes, amit az EU Önerő  Alaptól  igénylünk, ilyet kaptunk már 
valamire?
Tóth Ivett:  Igen, már ebben a projektben is, tehát a KEOP 1.1.1.C-ben, illetve a B-ben is ilyen BM 
önerő alap és idén is, itt ebben a projektben pályázni kívánunk arra is, csak időbeli eltérések vannak 
még.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   301  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és környéke 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel című projekttel kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő 
ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázat részeként a 
támogatás növelése iránti kérelmét.



A képviselő-testület a jelen előterjesztésben foglalt és a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 
azonosítószámú pályázat keretében tervezett kiegészítő beruházás megvalósításához szükséges 
520.598.650,- Ft többlettámogatást, valamint az ahhoz kapcsolódó 56.771.950,- Ft önerő 
szükségességét a Hatvan városra eső 43.629.201,- Ft önerő összegével együtt tudomásul veszi.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   302  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és környéke 
hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel című projekttel kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja a társulási tanácsülés soron következő 
ülésén szavazatával támogatja a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0011 azonosítószámú pályázat 
vonatkozásában az 520.598.650,- Ft-tal megnövekedett projekt összköltségéhez szükséges 
9,832844% mértékű, azaz 56.771.950,- Ft összegű önerő biztosítása érdekében pályázat benyújtását 
az EU Önerő Alaphoz. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács tagjaként 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja.

Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

11./ napirendi pont
Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása”, illetve „A Hatvani 
Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása”  elnevezésű közbeszerzési 
eljárásokkal kapcsolatos döntésekről 

Papp István: Plusz pénzeket lehetett igényelni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   303  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola felújítása”, illetve „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési 
Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 200/2015. (III. 26.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú pályázat keretében „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 



keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 147.994.312,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból 
válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A Hatvani Kodály Zoltán Általános 
Iskola felújítása” elnevezésű, 147.994.312,- 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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. április 17. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján”

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   304  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola felújítása”, illetve „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési 
Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2015. (III. 26.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú pályázat keretében „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési 
Ház felújítása”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes becsült 
értéke nettó 105.175.807,- Ft.
Az 1. rész elnevezése „Hatvani Százszorszép Óvoda felújítása”, becsült értéke nettó 63.024.343,- 
Ft.
A 2. rész elnevezése „Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása”, becsült értéke nettó 42.151.464,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati forrásból 
válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt 
Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű, 105.175.807,- 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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.



Határidő: 2015. április 17. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján”

12./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának akadálymentesítéséről

Papp István: Megoldódik az a probléma, amit sokan felvetettek és az ellenzék részéről ezen 
csámcsogtak, most legalább be lehet majd jönni az ajtón rendesen.
Palik Józsefné: Örülök neki, nagyon nagy igényt fogunk ezzel kielégíteni, hiszen nagyon sokan 
szeretnének bejönni, de nem tudnak, viszont itt olvasom, hogy díszburkolat csere is lesz. Ehhez 
hozzájárulunk? - mert  most burkoltuk nem is olyan régen, nem is olyan kevés pénzért. Most ezt 
kiszedjük, másikat teszünk vagy hogy lesz?
Papp István: Hogy egységes legyen a lépcső.
Schósz Gabriella: A járda és az épület közötti résznek lesz a burkolatcseréje.
Papp István: Nem az egész lesz felszedve.
Kondek Zsolt: Ha jól tudom, amikor ezt megcsinálták, már akkor is tudtuk, hogy ez egy ideiglenes 
megoldás lesz, mert amit meg akartak velünk erőszakolni, azon egy épkézláb egészséges ember 
nem megy fel, nem még egy mozgássérült és akkor a  főépítész úr kitalálta, hogy milyen fajta 
megoldás az, ami itt működhet, ahhoz viszont az egész bejárati részt át kell tervezni.
Papp István: Jó lesz, fel tud majd jönni mindenki, akinek valamilyen okból nehézséget okoz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   305  /2015.     (IV.   14  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
főbejáratának akadálymentesítésével a ZERON Zrt.-t (székhely: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. 
I/3.) bízza meg bruttó 10.064.723,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló a 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, 
akadálymentesítése költséghelyen rendelkezésre áll.

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.40 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
           Marján János               Papp István

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


