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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 2016. november 23-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

 
Jelen vannak:  

Papp István  bizottsági elnök 
Kondek Zsolt    bizottsági elnökhelyettes  
Bagi Miklós     bizottsági tag   
Palik Józsefné    bizottsági tag 
 

Késve érkezett:   Marján János bizottsági tag  
 

A meghívottak közül az ülésen megjelentek: 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Nagyné Talabér Anikó   adó osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Tyukodiné Márkus Marianna Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény ügyvezetője 
Papp László  Hatvani Városgondnokság ügyvezetője 
 

Jegyzőkönyvvezető:    Ludányiné Kis Éva 
 

* * *  
Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy tagjának részvételével az ülés határozatképes.  

 
Papp István bizottsági elnök 
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 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Ismertette az ülés napirendjét és mivel az ülés napirendjével kapcsolatosan kérés, hozzászólás nem 
volt szavazásra bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1016/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2016. november 23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Vadászati élménytér és a Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati 
díjainak módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

2. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak 
módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző 

 
3. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 

módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
4. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 

módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
Előterjesztő 3-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 3-4. napirendi pontig: Szabó János főépítész 

 
5. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

 
6. Beszámoló az önkormányzat 2016. I - III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről  
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

7. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

 
8. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
Előterjesztő 5-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 5-8. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási          

irodavezető 
 

9. Előterjesztés a temetési helyek díjainak felülvizsgálatáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés a Lombkorona sétány és kerékpáros kalandpark nyitva tartásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

11. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

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

13. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás 
megszüntetéséről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 9-13. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 9-13. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 
 

14. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás tárgyában 
megkötött szerződés időtartamának meghosszabbításával kapcsolatban 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés a ”Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program a Hatvani Százszorszép Óvodában” 
című pályázat maradványértékéhez kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés a „ Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítása Program” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
 

17. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésekről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 14-17. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 14-17. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

 
18. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó 18-19. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető 

 
20. Pályázatbontás 

 
21. Egyebek 

 
 
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Vadászati élménytér és a Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati 
díjainak módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1017/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Vadászati élménytér és 
Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati díjainak módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Vadászati élménytér és 
Gyermekfoglalkoztató belépőjegy árait; továbbá a Nagy Endre rendezvényterem, valamint a 
Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait 2016. december 1. napjától a határozat mellékletében 
foglaltak szerint módosítja azzal, hogy az ügyvezető a fenntartó képviselőjével együttesen 
esetenként jogosult a mellékletben meghatározott belépőjegy áraktól és terembérleti díjaktól eltérő, 
kedvezményes díjakat biztosítani. 
 
Határidő: 2016. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak 
módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1018/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) belépőjegy árait 2016. december 1. napjától az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 
Jegyárak  

Teljes árú 1200 Ft 

0-6 éves korig Ingyenes, ajándék ital nélkül 

Kedvezményes jegy* 600 Ft 

Kedvezményes jegy* 
Hatvan kártya vagy 
HungaryCard felmutatásával 

300 Ft 

Felnőtt csoport jegy  1000 Ft 

Diák/Nyugdíjas csoportjegy  600 Ft 
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Fotójegy/gép 500 Ft 

Sörfőzde látogatójegy 350 Ft 

Hatvan kártyával belépődíj 600 Ft 

HungaryCard kártya 
felmutatásával belépőjegy 

600 Ft 

Tárlatvezetési díjak  

Osztályoknak/nyugdíjasoknak 200 Ft/fő 

Csoportoknak (1-15 fő magyar 
nyelven) 

400 Ft/fő 

Csoportoknak (1-15 fő idegen 
nyelven) 

400 Ft/fő 

Múzeumpedagógiai Órák  

Óvodásoknak 200 Ft/fő 

Iskolásoknak 200 Ft/fő 

 
*Felnőtt (62-70 év között) / kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, 
egy/két szülő vagy közeli hozzátartozó) / ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT állampolgárok 
részére. 
Az intézmény vezetése ezen felül különféle akciókat szervezhet az intézmény költségvetési 
egyensúlyát figyelembe véve, melyről előzetesen a Gazdálkodási Irodát írásban értesíteni köteles.” 
 
Határidő: 2016. december 1. (alkalmazásra) 
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott vezetője 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 
módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 6 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1019/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város településrendezési 
eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési 
szerződésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Váraljai Dénesné, 6726 Szeged, Nemestakács u. 21. szám alatti lakossal a település 
rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
1020/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város településrendezési 
eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési 
szerződésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Bene László, 3000 Hatvan, Delelő u. 52. szám alatti lakossal a település rendezési 
tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
1021/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város településrendezési 
eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési 
szerződésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Peigelbeck András, 3000 Hatvan, Kisfaludy utca 29/A. szám alatti lakossal a 
település rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
1022/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város településrendezési 
eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési 
szerződésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt CENTERVILL Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Pintér István u. 893/69) a település 
rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
1023/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város településrendezési 
eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési 
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szerződésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Hatvan Projekt Kft.-vel (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 83-85.) a település 
rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
1024/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város településrendezési 
eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési 
szerződésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Laczkó Krisztián, 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 88. szám alatti lakossal a 
település rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 
módosításáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1025/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 
településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatát az alábbi 
mellékletek szerint módosítja: 
 

1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve   M=1:5000 
2. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása 
3. melléklet: Változások 

3.1. melléklet: Változások bemutatása   M=1:5000 
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3.2. melléklet: Változások leírása 
4. melléklet: A változtatással érintett területek biológiai aktivitásérték-számítása 
5. melléklet: A későbbi biológiai aktivitásérték-számításnál alapul veendő BAÉ-érték 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Irodavezető Asszonytól szeretnék kérdezni. A beszámoló ötödik oldalán olvasható, hogy a kötött 
felhasználású céltartalék kettőszázkettőmillió kettőszázhatvanötezer forint és a Környezetvédelmi 
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap nyolcvanhétmillió négyszázharmincötezer forint. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy hogy lehet ezt felhasználni, mert látom, hogy máshol máshová rakunk dolgokat. 
Ez visszakerül vagy hogyan kerül felhasználásra? Mikor lehet hozzányúlni, mit jelent a kötött? 
 
 
Megérkezett Marján János bizottsági tag. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
mind az 5 tagja jelen van. 
 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Tisztelt Bizottság! A beszámoló a következő napirendi pont, az első a rendeletmódosítás, de akkor 
egyben szólnék hozzá. A kettőszázkettőmillió kettőszázhatvanötezer forint az érdekeltségi 
bevételből befolyt, ami a szennyvízberuházáshoz kapcsolódik. Ez zárolva is van, nem lehet 
hozzányúlni, 2018-ban lesz a hitel fedezete. Tehát akkor fog lejárni a szennyvízberuházással 
kapcsolatban, ami még a társulás vett fel hitelt, és az önkormányzatra átszállt, amikor a társulás 
megszűnt. Ennek a fedezete lesz ez az összeg, amit a K&H zárolt, nem is lehet másra felhasználni. 
A nyolcvanhétmillió négyszázharmincötezer forint pedig a Vízmű által az önkormányzat felé bérleti 
díj formájában befizetett összeg. Ez a megint a vízmű vagyon és a szennyvíz vagyonnal kapcsolatos 
bérleti díj, ami törvényileg kötött, hogy mire lehet felhasználni, szennyvíz beruházásokra, vízmű 
beruházásokra. Tehát ez megint olyan rész, amivel törvényileg kötelezően december 31-ig el is kell 
számolni a minisztérium felé. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A beszámoló 3/f. mellékletében van ez a Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds 
Ügyvédi Iroda, akiknek 6,5 millió forint került kifizetésre. Milyen szerződésünk van velük, kik ők? 
Mit csináltak ezért a pénzért? 8,5 millió forint van betervezve, 6,5 millió forint pedig már 
kifizetésre került. Nem emlékszem rájuk.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Sándor Péterék? Ők képviselnek minket a bíróságon a szárazmalom ügyében, munkahelyi 
perekben, sok mindenben.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet tervezetet 
szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1026/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és 
a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
6. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2016. I - III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Gyakorlatilag a gazdálkodásunkkal nincs semmi probléma.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet tervezetet 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 
nem szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1027/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. I-III. negyedévi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. november 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet tervezetet szavazásra 
bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
1028/2016. (XI.23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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8. napirendi pont 
Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az önkormányzat minden szálláshelyet le fog ellenőrizni, mert van olyan, hogy 8 főre van engedély 
és harmincan laknak ott.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Javaslom, hogy a bizottság az előterjesztéshez módosító indítványt nyújtson be, mivel 2016. 
november 22-én az Országgyűlés elfogadta az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények 
módosításáról szóló T/12741. számú törvényjavaslatot. A tervezet 117. § 1. pontja alapján a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (5) bekezdése hatályát veszti. Ez alapján az 
önkormányzat által rendeletben nyújtható iparűzésiadó-előny 2017. január 1-jétől nem minősül 
csekély összegű (de minimis) támogatásnak, ezért szükséges a rendelet ezen pontjainak hatályon 
kívül helyezése. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1029/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztéshez az alábbi  
 

módosító indítványt 
 
teszi: 
 

1. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 2. § (1) bekezdés e) pontjában a 
“Hatvani Logisztikai Park” szövegrész helyébe a “Logisztika Hatvan-Ipari Park” szöveg 
lépjen. 

2. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés 
lépjen: 
„5. § A R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.” 

3. Az előterjesztés mellékletét képező rendeletettervezet 7. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészüljön ki: 
“(4) Hatályát veszti a R.  

a) 5. § (5)-(13) bekezdése, 
b) 6. melléklete.” 

4. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 1. melléklete helyébe jelen módosító 
indítvány melléklete lépjen. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet tervezetet 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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1030/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi adókról szóló 42/2015. 
(XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-
tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a temetési helyek díjainak felülvizsgálatáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nagyon örülök és biztos vagyok benne, hogy sokat segítünk a lakosságnak azzal, hogy nem 
emeljük az árakat, az előző évi díjak maradnak. Ezt csak üdvözölni lehet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1031/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a temetési helyek díjainak 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem emeli a temetési helyek díját 2017. január 1-
jétől. 
 
Határidő: 2016. december 9. (üzemeltető értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a Lombkorona sétány és kerékpáros kalandpark nyitva tartásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ezt most megnyitjuk? Nem balesetveszélyes, minden rendben van?  
 
Papp László ügyvezető 
Tisztelt Bizottság! Gyakorlatilag ezzel a módosítással kettéválasztanánk a valójában is két részben 
működő Kalandparkot, a kerékpáros és a sétáló részt. A jelenlegi szabályok alapján egyformán 
kellene nyitva tartani őket és biztosítani kellene az időjárási viszonyoknak igazán nem megfelelő 
kerékpáros résznek a működését is. Ezzel a szabályozással a téli időszakra teljesen le tudjuk zárni a 
kerékpáros részt, ki tudjuk táblázni, hogy azt nem lehet használni, ugyanakkor a Lombkorona 
sétányt meg kell hagyni, mert a Vadaspark bejárata most már az új kialakítás alapján onnan van. Ez 
a nyitva tartás a Vadaspark nyitva tartásához abszolút igazodik. Így függetlenül lehet őket 
üzemeltetni.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1032/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Lombkorona sétány és 
kerékpáros kalandpark nyitva tartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) javaslata alapján elfogadja a Lombkorona sétány és kerékpáros kalandpark nyitva 
tartási rendjét a határozat melléklete szerint. 
 
Határid ő: 2016. november 30. (üzemeltető értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A januári átadás előtt ez az utolsó beruházás, hacsak valami nem jön közbe. A KLIK hatáskörébe és 
anyagi forrásaira fog hagyatkozni sok intézményünk, de nyilván odafigyelünk, hogy ha probléma 
van, mert már elég sok mindent hallottunk, hogy miben akarnak spórolni.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
1033/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint 
tervszerű és időszerű karbantartási 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 2016. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának 
elfogadásáról szóló 156/2016. (II. 25.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe 
jelen határozat melléklete lép. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1034/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KLIK Hatvani Tankerületének elhelyezésére 
szolgáló, önkormányzati tulajdonú épület (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 3.) gázkazánjának 
cseréjével Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) 
bízza meg bruttó 360.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az Újhatvani temető fejlesztése (szoc. parcella 
kialakítása, térburkolat készítés) költséghelyről kerül átcsoportosításra. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1035/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 
Hatvan, Kossuth tér 1.) udvarán lévő kerékpártároló építőanyagvásárlására anyagköltség címen 
bruttó 60.000,- Ft-ot biztosít. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az Újhatvani temető fejlesztése (szoc. parcella 
kialakítása, térburkolat készítés) költséghelyről kerül átcsoportosításra. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 6 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
1036/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága az 1015/2016 (XI.9.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
1037/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya kiszolgálásához szükséges 2 db 3x4,5 m-es 
alutent sátor beszerzésével a MAXA-ALUTECHNIKA Kft.-t (székhely: 7694 Hosszúhetény, 
Morolo utca 44/C) bízza meg bruttó 482.346,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 845/2016 (X.27.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. november 23. ( megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 



587 

  

 
 
1038/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya palánkjára 12 db 60x200 cm-es matrica, 12 db 
5 mm vastag habosított PVC tábla és 1 db 400x150 cm-es molinó legyártásával az AE DESIGN ÉS 
GRAFIKA Bt.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Kossuth út 33.) bízza meg bruttó 172.288,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 845/2016 (X.27.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. november 23. ( megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
1039/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 téren elhelyezésre került műjégpályához szükséges 6 db korcsolyázást segítő eszköz 
(pingvin) karbantartási munkálataival és 4 db pingvin bérlésével a Retro Centrál Kft.-t (székhely: 
6500 Baja, Varsa u. 3. IV. em. 11.) bízza meg bruttó 230.140,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 845/2016 (X.27.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. november 23. ( megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
1040/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 téren elhelyezésre került műjégpályánál felállításra került büfé sátor 2x5 m hosszú 
elemének üvegpanellal történő cseréjével és az egyik 5 m-es panelba egy üvegajtó beszerelésével a 
Tofi 2005 Kft.-t (székhely: 9600 Sárvár, Mátyás király u. 34.) bízza meg bruttó 317.500,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 845/2016 (X.27.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. november 23. ( megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
1041/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
utólagosan jóváhagyja a Kossuth téren elhelyezésre került műjégpályánál az altalaj és a jégpálya 
alapjául szolgáló zúzott kő elválasztásához szükséges geotextil, illetve a kaloda építéséhez 
szükséges tetőléc beszerzését a Zsember-i-Ker Kft.-től (székhely: 3000 Hatvan, Hősmagyar u. 1.) 
bruttó 171.600,-Ft összegben. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 845/2016 (X.27.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. november 23. ( szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás 
megszüntetéséről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1042/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Államvasutak Zrt.-vel 
megkötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Hatvan Város Önkormányzata 
és a Magyar Államvasutak Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) között 
2016. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre, zöldfelület és épület karbantartási munkákra 
vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodás 2016. december 31. napjával közös 
megegyezéssel történő megszüntetését. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírására azzal, hogy a dokumentumot utólagos 
jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 
tárgyában megkötött szerződés időtartamának meghosszabbításával kapcsolatban 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1043/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti 
autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás tárgyában megkötött szerződés időtartamának 
meghosszabbításával kapcsolatban szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő 
helyi személyszállítás tárgyában a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel 
(székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.), mint Szolgáltatóval fennálló szerződésnek a 
teljesítési időtartam meghosszabbítása és a közlekedési díjak változása tekintetében szükséges 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. december 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a ”Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program a Hatvani Százszorszép 
Óvodában” című pályázat maradványértékéhez kapcsolódó döntésről 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1044/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport 
Program a Hatvani Százszorszép Óvodában” című pályázat maradványértékéhez kapcsolódó 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvány 2015/2016. évi „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” elszámolása szerinti 
maradványösszeget (amely előre láthatólag kb. 60.000,- Ft) felajánlja az Alapítvány Ovi-Tollas 
Oktatási Programra javára. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
ehhez szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (felajánlás megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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16. napirendi pont 
Előterjesztés a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítása Program” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
1045/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Magyar Kézilabda Szövetség 
Országos Tornaterem Felújítása Program” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Kézilabda 
Szövetség által meghirdetett Országos Tornaterem Felújítási Programjához. Az igényelhető 
támogatás összege legalább 5 millió forint, de legfeljebb 50 millió forint lehet. A pályázat célja a 
Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola tornaterme 
pályaburkolatának felújítására/cseréjére, valamint világítás/ elektromos hálózat korszerűsítésére 
Előzetes költségkalkulációk alapján a fejlesztés becsült költsége bruttó 25 millió forint. A pályázati 
biztosíték összege az igényelt felújítás összegének az 5%-a, jelen esetben 1.250.000.- Ft, mely 
Hatvan Város Önkormányzata költségvetésében felhalmozási kiadások között szereplő Bástya úti 
közvilágításának T-Com hálózat kiépítése költséghelyről való átcsoportosítással biztosított . A 
képviselő – testület a beruházási összeg 30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ 
által megjelölt számlára megfizeti, mely Hatvan Város Önkormányzatának 2017.évi 
költségvetésébe beépítésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő 
eljárásra. 

 
Határid ő: 2016. november 25. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1046/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Magyar Kézilabda Szövetség 
Országos Tornaterem Felújítása Program” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetett 
Országos Tornaterem Felújítási Program pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester, 
2.) Jagodics István a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 
Iskola      igazgatója 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető. 
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4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző, 
5.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző. 
 

Határid ő: 2016. november 24. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésekről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A törvény szerint ennél a napirendi pontnál név szerinti szavazást kell tartani. Tisztelt 
Jegyzőasszony, kérem vezesse le a szavazást. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Köszönöm. Akkor abc sorrendben kérdezem a bizottság tagjait, utoljára Papp István elnök urat.  
 
BAGI MIKLÓS  IGEN 
KONDEK ZSOLT IGEN 
MARJÁN JÁNOS IGEN 
PALIK JÓZSEFNÉ IGEN 
PAPP ISTVÁN IGEN 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
1047/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 708/2016. (IX. 1.) számú határozata alapján indult, „Villamos energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az E2 Hungary Zrt. 
(székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg 
teljes mértékben az eljárást megindító felhívásban előírt valamennyi feltételnek. 
 
Határidő: 2016. november 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1048/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 708/2016. (IX. 1.) számú határozata alapján indult, „Villamos energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhely: 1031 Budapest, 
Szentendrei út 207-209.) 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 11,39.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
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Határidő: 2016. november 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1049/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 708/2016. (IX. 1.) számú határozata alapján indult, „Villamos energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része 
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. 
(székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.) 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) 
pontján alapuló, a második legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 11,57.-
Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
 
Határidő: 2016. november 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1050/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 708/2016. (IX. 1.) számú határozata alapján indult, „Villamos energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (székhely: 1132 
Budapest, Váci út 72-74.) 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 13,33.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
 
Határidő: 2016. november 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1051/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 708/2016. (IX. 1.) számú határozata alapján indult, „Villamos energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része 
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhely: 1031 Budapest, 
Szentendrei út 207-209.) 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a második 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 13,39.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
 
Határidő: 2016. november 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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1052/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 708/2016. (IX. 1.) számú határozata alapján indult, „Villamos energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhely: 1031 Budapest, 
Szentendrei út 207-209.) 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 13,39.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
 
Határidő: 2016. november 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1053/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 708/2016. (IX. 1.) számú határozata alapján indult, „Villamos energia 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része 
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 
1134 Budapest, Váci út 17.) 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a második 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 14,40.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
 
Határidő: 2016. november 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1054/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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.  
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Zrínyi utca 40. számú ingatlan előtt 3,5 méter 
hosszúságú ereszcsatorna és 1 méteres folyókaelem beépítésének munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 35.000,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői 
kerete terhére rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1055/2016. (XI. 23.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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, Vécsey tér elnevezésű közterület 130 
négyzetméternyi felületének zúzottkő feltöltéssel történő javítási munkáival a SZÉ-GÉ TRANS 
Kft.-t (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona út 4.) bízza meg bruttó 198.120,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Köves Gábor Nádorné önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Pályázat bontás 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Tisztelt Bizottság! A képviselő-testület októberi határozatában kiírásra került a Hatvan, Bajcsy-Zs. 
u. 11. szám alatti ingatlanban összesen 78 m2 alapterületű helyiségek bérleti díj ellenében történő 
használatra pályázat. Egy darab pályázat érkezett a határidőig, amely november 22. volt. A 
pályázatot most felnyitom.  
 
MAXAM GOLDEN BALL Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 10.) 
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt. 
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Rékasi Éva osztályvezető 
Szintén az októberi képviselő-testületi ülésen került kírásra a hatvani  6310/8 hrsz.-ú, természetben 
3000 Hatvan-Nagygombos területén lévő 8425 m2 nagyságú, kivett beépített terület megnevezésű 
ingatlan, bruttó 38.600.000,- Ft kikiáltási értéken. Erre is egy pályázat érkezett: 
 
ÉPKAR Zrt. (székhelye: 1112 Budapest, Németvölgyi út 146.) vételi ajánlata: 38.600.000,- Ft 
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Örülünk neki, hogy ekkora összeget adott a területért, mert egy hektár sincs. Ha eladnánk az egész 
laktanyát, 600 millió forint bevételünk lenne és abból nagyon sok mindent meg lehetne csinálni. 
Hátha lesznek még, akik kedvet kapnak és pár hektárt sikerül még értékesíteni. Ezen kívül 40-50 
főnek munkahelyet biztosít.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Javasoljuk, hogy ezen ingatlanok a pályázók részére kerüljenek elidegenítésre illetve bérbeadásra. 
 
 
21. Egyebek 
 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 28 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 

 
 
 
 PAPP ISTVÁN KONDEK ZSOLT 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági elnök városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes 


