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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 2017. január 25 –én, 9 óra 00 perckor, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

 
Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 
  

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

Később érkezett: Marján János bizottsági tag  
 

A meghívottak közül az ülésen megjelentek: 
 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Kovács Éva   aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Gulyás Katalin  főkertész 
Selmeczi Attila  közbeszerzési ügyintéző 
Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Papp László  Hatvani Városgondnokság ügyvezetője 
 
- Makai Beatrix    jegyzőkönyvvezető 

 
* * *  

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő jelen van), az ülést 
megnyitotta. 
 
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 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 (egyhangúlag) elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
Papp István elnök ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy vegyék fel a Meghívón feltüntetett 20. 
napirendi pont után - egymást követő sorrendben - a következő napirendi pontokat:  
 

- Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer  
országos kiterjesztéséhez” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
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- Előterjesztés a Hatvani Járási Hivatal épületenergetikai fejlesztéséről szóló pályázathoz szükséges  
hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 

- Egyebek 
  
Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el az ülés napirendjével kapcsolatosan, ezért Papp István 
elnök szavazásra bocsátotta azt. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
1/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. január 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti 
megállapodások megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

 
2. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2017. évi munkatervének 

elfogadásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Papp István bizottsági elnök 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 
szóló pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről 

szóló pályázat kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a hatvani 3005/5 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
7. Előterjesztés a volt laktanya területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítési 

szándékáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
8. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesülettel megkötött vagyonkezelési szerződés 

módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előadó 2-8. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
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9. Előterjesztés egynyári virágok, balkonnövények és muskátli beszerzéséről és szállításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
10. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 

kertművelő programhoz való csatlakozásról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 3-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

11. Előterjesztés a Hatvan, Dembinszky u. 1. sz. alatti ingatlan előtti hársfa kivágására vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás visszavonásáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 11-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella irodavezető 
Előadó 9-12. napirendi pontig: Gulyás Katalin városi főkertész 
 

13. Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2017. évre vonatkozó 
sírhelygazdálkodási tervéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés önkormányzati ingatlant érintő tervezési feladatról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés közvilágítási oszlop javításáról, pótlásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előadó 13-15. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
 irodavezető 
 

16. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” 
tárgyában megkötendő szerződésről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés az „Élethosszig tartó tanulás elősegítése az Ady Endre Könyvtárban” című 
pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előadó 16-17. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 

18. Előterjesztés a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kiírt ”Kiskerti Programok 2017” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 13-18. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 8-10. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
19. Előterjesztés a jégpálya működtetésével kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 
megrendeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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Előterjesztő, előadó 19-20. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
        városfejlesztési irodavezető 

21. Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

22. Előterjesztés a Hatvani Járási Hivatal épületenergetikai fejlesztéséről szóló pályázathoz 
szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 

23. Egyebek 

 
9 óra 7 perc: Megérkezett Marján János bizottsági tag. Papp István elnök megállapította, hogy a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mind az 5 tagja jelen van. 

 
1. napirendi pont  

 Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti   
 megállapodások megkötéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
két határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő két határozatot hozta: 
 
2/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város Önkormányzata és 
egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits 
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa megállapodásokat köt a 2017. évre 
vonatkozóan a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka 
György u. 11.), melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A.) eljárjon.  
Határidő: 2017. február 28. (a megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 
 
3/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város Önkormányzata és 
egyes hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits 
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa megállapodást köt a 2017. évre vonatkozóan 
az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásával (székhelye: 3000 Hatvan, Teleki út 40.), 
mely aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a 
megállapodásban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény. 
(székhely: 3000 Hatvan, Temető út 14/A.) eljárjon.   
Határidő: 2017. február 28. (a megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2017. évi munkatervének 
elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
4/2016. (XI.23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a határozat melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyólag elfogadja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2017. évi munkatervét.  
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről 
szóló pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök elmondta, hogy ide társasházat fognak építeni, mert nagy az érdeklődés az 
albérletek iránt. Lakás, ill. lakhatási hiány van.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
5/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonban álló 
hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 1622 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Béke u. 70. sz. alatt található, 2782 m2 nagyságú kivett, beépítetlen 
terület megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 12.520.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió-
ötszázhúszezer Forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
Határidő: 2017. január 27. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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4. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Tisztelt Bizottság, Tisztelt Elnök Úr! Szeretném megkérdezni, - látom, Hatvan külterületén található 
játszótér -, hol van ez? 
 
Papp István bizottsági elnök 
„A strandnál. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És ezt senki nem használja? Nincs a közelben semmi gyerekintézmény?  
 
Papp István bizottsági elnök 
Nincs. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Már játék eszközök sincsenek? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nincsenek. Itt több hasznosítási lehetőség felmerült. Volt úgy, hogy azt szerették volna, hogy legyen 
játszótér belőle, de az arra járó emberek beköltöztek, tehát oda nem lehet. Buszpanel is lebontva, arrébb 
lesz téve. Lakók elégedetlenek voltak. Komoly befektetési lehetőség, van érdeklődő a területre, és ha ez 
megvalósul, a városnak minden szempontból jó szolgáltatás lesz. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
6/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonban álló 
hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról” tárgyú előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 0299/1 helyrajzi 
számú, természetben Hatvan külterületén található, 2260 m2 nagyságú kivett, játszótér megnevezésű 
ingatlant legalább bruttó 10.850.000,- Ft, azaz Tízmillió nyolcszázötvenezer Forint értéken el kívánja 
idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
Határidő: 2017. január 27. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 3005/5 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
7/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 3005/5 hrsz.-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3005/5 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Kossuth L. utcában elhelyezkedő, 60  m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 
bruttó 762.000,- Ft, azaz bruttó Hétszázhatvankettőezer forint vételáron Farkas Gyulánétól, (lakcíme: 
3000 Hatvan, Csányi út 29.) az ingatlan tulajdonosától megvásárolja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye és a szerződést aláírja. 
Határidő:  2017. február 28. (szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
két határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő két határozatot hozta: 
 
8/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonú  
lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a hatvani 3978/55/A/33 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12 sz. alatt található, 49 m2 nagyságú kivett 
lakás megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer 
forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a 
határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
Határidő: 2017. január 27. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
9/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „önkormányzati tulajdonú  
lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, a hatvani 3978/55/A/42 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2 sz. alatt található, 49 m2  nagyságú kivett 
lakás megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-hétszázezer 
forint kikiáltási értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a 
határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
Határidő: 2017. január 27.  (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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7. napirendi pont 
Előterjesztés a volt laktanya területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítési 
szándékáról 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök elmondta, hogy ez a téma abba a folyamatba fog beépülni, amiről az imént 
beszélt. Minden szempontból segíteni kell, hogy valaki vagy munkásszállót, vagy társasházakat 
építsen, mert sokan letelepednének Hatvanban családostól, 1-2 éven belül bőven fog a város 
lélekszámban is fejlődni. Ha 2000 új munkahely jön létre, akkor 500 családdal, 1500 emberrel több lesz 
a városban. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
10/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „volt laktanya területén lévő 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítési szándékáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú volt nagygombosi 
laktanya területén elhelyezkedő hatvani 6310/1, 6310/2, 6310/4, 6310/10, 6310/25 és 6310/27   hrsz.-ú 
ingatlanokat munkahelyteremtő beruházások megvalósítása céljából értékesíteni szándékozik és az 
értékesítés érdekében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok fenti célú 
értékesítését hirdesse, szükség szerint ingatlanforgalmi és befektetési szakértőt bevonjon, velük 
megbízási szerződést kössön. A megbízási díjak fedezete a 2017. évi költségvetésbe a Megbízási díjak 
soron beépítésre kerül. 
Határidő: 2017. február 28. (ingatlan szakértői szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesülettel megkötött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
11/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesülettel 
megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség által a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § szerinti látvány-csapatsport 
támogatásból a hatvani 2638/2 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan Népkert-Sporttelepen 
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található önkormányzati tulajdonú ingatlanon kialakított műfüves futballpályát a Futball Club Hatvan 
Egyesületnek vagyonkezelésbe adja. 
A Képviselő-testület erre tekintettel kiegészíti a Futball Club Hatvan Egyesülettel a hatvani 2638/2, 
2639 és 2640 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött vagyonkezelési szerződést, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést kiegészítő okirat aláírására.  
Határidő: 2017. február 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
9. napirendi pont 
    Előterjesztés az egynyári virágok, balkonnövények és muskátli beszerzéséről és szállításáról 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök felkérte Gulyás Katalin főkertész asszonyt, hogy mondjon pár szót erről az 
előterjesztésről, a megváltozott koncepcióról. 
  
Gulyás Katalin főkertész: Azért kellett behoznunk ezt az előterjesztést, mert a növények 
előállításához és időben történő ültetéséhez időre van szükség ahhoz, hogy májusban ültethetőek 
legyenek. Ezek ampona növények, amit előnevelnek Az előző évhez képest a virágosítási költségünk 3 
millió Ft-tal kevesebb, de ez nem fogja a város szépségét csökkenteni, hanem igyekeztünk az egynyári 
virágok mennyiségét úgy csökkenteni, hogy helyette virágzó növényeket, talajtakaró rózsákat ültettünk, 
amiknek a fenntartása nem olyan intenzív, mint egy tearózsának vagy egy parkrózsának, de egyrészt 
nyáron díszít. Levendulát, virágzó, levelükkel díszítő cserjéket ültettünk, olyan helyeken -főleg a 
körforgalmakban-, ahol ez már jól bevált. A csányi körforgalomban korábban cserjét ültettünk, a 
hortiban szintén tavaly talajtakaró rózsát, levendulát ültettünk. Most a TESCO körforgalomba 
szeretnénk ültetni, ill. a horti felüljáró feletti részre, vagy melletti részekbe, tehát nem az intenzív 
területeken, hanem a külterületeken, hogy a fenntartás minél olcsóbb legyen, erre is törekszünk. Ezért 
csökkentettük az egynyári virág mennyiségét. A balkonnövények, amiket kihelyezünk edényekben, 
planténerekben, ládákban az intézmények ablakaiba, változatlanul megmaradnak, ezek is díszíteni 
fognak, illetve a muskátli osztás ugyanannyi darabszámmal lesz, nem csökkentettük a mennyiségét, 
maradt 23.000 db. Ez a terv szerint történik, amit tájékoztató jelleggel a testület elfogadott. 
 
Papp István bizottsági elnök: Az országos versenyek is abba az irányba mennek, hogy az egynyári 
növények számát csökkentik. 
 
Gulyás Katalin főkertész: Igen, a fenntarthatóság miatt, a költséghatékonyság miatt, de azért nem 
szeretnénk a várost a díszétől megfosztani. Sokan azért jönnek be a városba és nem az M3-on mennek 
végig, mert szeretnek keresztül menni a városon, ezt szeretnénk megőrizni. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az 
előterjesztés három határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő három határozatot hozta: 
 
12/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egynyári virágok, 
balkonnövények és muskátli beszerzéséről és szállításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi virágosítási terve alapján 
a 2017. évre szükséges egynyári virágok beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Horváth 
Tihamér őstermelőt (székhely: 3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza meg bruttó 5.127.117,-Ft összegben, 



 10 
 

  

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
13/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egynyári virágok, 
balkonnövények és muskátli beszerzéséről és szállításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi virágosítási terve alapján 
a 2017. évre szükséges balkonnövények beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Horváth 
Tihamér őstermelőt (székhely: 3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza meg 2.472.309,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
14/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egynyári virágok, 
balkonnövények és muskátli beszerzéséről és szállításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi virágosítási terve alapján 
a 2017. évre szükséges muskátlik beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós 
egyéni vállalkozót (székhely: 5100 Jászberény, Gát u.13.) bízza meg bruttó 6.864.350,-Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a „A legszebb konyhakertek”-Magyarország legszebb konyhakertjei című 
országos kertművelő programhoz való csatlakozásról 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
15/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A legszebb konyhakertek”-
Magyarország legszebb konyhakertjei című országos kertművelő programhoz való csatlakozásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik az Első Magyar Kert Szövetkezet (5300 
Karcag, Kossuth tér 1.) által meghirdetett „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos programhoz. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
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Határidő: 2017. január 30. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Dembinszky u. 1. sz. alatti ingatlan előtti hársfa kivágására vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás visszavonásáról 

    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök felkéri az előterjesztésben résztvevőket, hogy mondjanak erről pár szót. 
 
Gulyás Katalin főkertész: Áprilisban a Dembinszky u. 1. számú ingatlan tulajdonosa kérelmet adott 
be a fa kivágására. Ez egy nagyon szép hársfa, amit személy szerint én is nagyon sajnáltam, a három 
tagú bizottság, ahogy szokott, kiment, és helyt adtunk a fakivágási kérelemnek azért, mert 
véleményünk szerint  a fa gyökere felnyomja a járdát, a fának a gyökerei szinte a föld felől indulnak, a 
ház alapja alá bemennek,  közvetlen a járda mellett helyezkedik el ez a fa. A gépkocsi bejárót felújította 
a ház tulajdonosa, a gépkocsi bejárót szintén rongálja. Bent, amilyen képeket kaptunk, a ház belső 
részén, illetve a telek belső részén lévő járdák is repedezettek. Ha az én házam mellett lenne ez a fa, 
akkor nagy fájdalommal de én is azt kértem volna, hogy ezt a fát vágjuk ki. Helyt adtunk, a horti 
önkormányzat kiadta a határozatot a fa kivágására, viszont a kivágást vegetációs időn kívül kell 
elvégezni, erre valamikor novemberben került volna sor. Közben ennek híre ment, hogy ez a fa 
kivágásra ítéltetett, és ekkor a Zagyvamenti Természet- és Környezetvédő Egyesület elnöke levelet írt 
hozzánk és tiltakozott a fa kivágása ellen. 50 aláíróval, a környezetben élők, illetve még a város más 
helyén élők is aláírták ezt a kérelmet. Megvizsgáltuk, behívtuk az ingatlan tulajdonosát és mondtuk 
neki, hogy egyelőre elhalasztanánk ezt a kivágást. Ő hozott egy szakvéleményt, ami azonban nem 
támasztotta alá, hogy a házat közvetlenül veszélyeztetnék a fák gyökerei, és ezért javasoljuk – 
figyelembe véve az egyesületnek, illetve a lakóknak a kérését –,  hogy a fa ne kerüljön kivágásra. 
Továbbiakban mindenképpen szeretnénk a járdát felújítani, muszáj megcsinálni, mert így 
balesetveszélyt okoz. 
 
Papp István bizottsági elnök: És a környezetvédőket ez érdekli? 
 
Gulyás Katalin főkertész: A környezetvédőket ez egyáltalán nem érdekli. 
 
Papp István bizottsági elnök: Nem érdekli, nem ott laknak. 
 
Gulyás Katalin főkertész: Akik ott laknak, tehát a közvetlen környezetben élőket, azokat viszont 
érdekli, mert aki naponta ott tolja a babakocsiját és másfél méteres huplin megy keresztül, vagy nem 
lehet miatta rendesen letakarítani a havat, azt biztos, hogy zavarja. 
 
Papp István bizottsági elnök: Javasolnék egy olyan levelet majd, hogy a környezetvédő elnök úr oldja 
meg ezt a problémát. Ne vágjuk ki, mert nagyon szép, de azért veszélyt okoz ez a fa, és vagyonban is 
kárt okoz. Nem azért kell kivágni, mert nekünk most olyan kedvünk van, hanem vagyonvédelmi 
szempontból és biztonsági szempontból ezt meg kell oldani. Ideiglenes ez a helyzet. Nyugodtan lehet 
majd pereskedni, adjanak be egy pert, és a környezetet összehívni, és akik arra járnak, hogy most miért 
kell kivágni, ha van kedvük, ezt csinálják. 
 
Gulyás Katalin főkertész: Igen, én is úgy gondolom, hogy ennek az ügynek itt még  nincs vége, ez 
tovább folytatódik, mindenesetre a járdát szeretnénk megcsináltatni és akkor egy új helyzet áll elő, mert 
ennek a fának tényleg annyira fent mennek a gyökerei, hogy biztos, hogy erősen sérülnek, akkor 
viszont meg kell nézni a háznak nemcsak a statikai állapotát, hanem a fáét is. 
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Papp István bizottsági elnök: És felelősséget vállalnak-e azért, hogyha bármi probléma van. Írásban 
kérjük ezt, hogy ők vagyoni felelősséget vállalnak-e arra, hogyha a lakásban és bármi ingatlanban kár 
keletkezik emiatt, hogy ők, az egyesület pénztárából ezt majd kifizetik a tulajdonosnak. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes: Ők elküldtek  egy bizonyos számítást, hogy mennyibe kerül 
ez  a fa, ez is egy érdekes számítási alap volt, ami lehet, hogy mondjuk  jó is, csak azt nem vették 
figyelembe, hogy az önkormányzatnak, ha esetleg helyt kell állnia azért, mert  nem vettük ki a fát, az 
ingatlan mondjuk megroppan, vagy esetleg el kezd kijönni a parketta között egy hársfa, akkor mit 
fogunk csinálni. Ez élő gyökér, sajnos ezzel valamit majd kell csinálni, tehát, ha a tulajdonos elköveti 
azt a „merényletet”,  –  mert nem tudjuk megakadályozni,  – hiszen nincsen bekamerázva a fa –, hogy 
esetleg valami szerrel bekeni, és onnantól kipusztul az a fa, akkor így is - úgy is ki kell vennünk, csak 
egy plusz macerát csináltunk, és még utána ki kell fizetnünk esetleg azt a kárt, amit okozott a fa. 
 
Papp István bizottsági elnök: Az önkormányzatnak a nyakába fog hullani az egész. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes: Igen, tehát ebből nem tudunk így jól kijönni. 
 
Papp István bizottsági elnök: Tehát én javasolnék jegyző asszonynak egy olyan levelet, hogy az 
egyesület elnöke vállal-e felelősséget, vagyoni felelősséget. Írni kell azért nekik egy levelet, hogy 
legyen nyoma, hogy ők vállalnak-e vagyoni felelősséget, és az ingatlanban történő károkat ők 
helyrehozzák. Nyilatkozzanak.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes: Azt mondták, hogy könnyítsük meg a gyökeret. Ez remek 
ötlet egyébként, csak ha jön egy szél, akkor kiborul. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag: Akkor azért most megkérdezném, hogy amit a tulajdonos hozott 
szakértői véleményt, az hogy került kiadásra, hogy nem veszélyezteti a házat? Mert itt akkor bármit 
mondhat az önkormányzat, hogyha van egy szakértői vélemény. Most vonatkoztassunk el az 
egyesülettől. Milyen szakértő az, aki azt mondja, hogy nem veszélyezteti a házat. A járda föl van 
púposodva, mi történik, ha ott valakit baleset ér, kinek lesz az a felelőssége, vagy tényleg valami kár 
keletkezik a házban, akkor megkérdőjelezem a szakértői képességeit is. Azért hívunk független 
szakértőt bármiben, hogy nekünk azt figyelembe kell venni, nem mehetünk vele szembe. Tehát most 
hiába ír majd jegyzőasszony egy levelet az egyesületnek, ha a szakértő lobogtatja a levelét. Tehát 
megint csak az önkormányzat kerül kellemetlen helyzetbe, hogyha ő most el kezdi ezt írogatni, jelen 
pillanatban ezt kell figyelembe venni. 
 
Gulyás Katalin főkertész: Ezt a tulajdonos hozta, és én úgy gondolom, hogy ez a szakértés, – 
főépítész úrral is egyeztettem –, tehát ez a szakértői vélemény, ez nulla. Az, hogy leszakad az ág, és 
ráhullik az ág… De nem, hát a hársfának az ága, ezt én mondom, hogy nem fog egy ilyen egészséges 
fának az ága…, nem is erre hivatkozott ugye a kérelmező sem. Tehát igazából nem támasztotta alá, és 
legjobb tudomásom szerint, aki ezt a szakértői véleményt írta, annak erre nincs is jogosultsága. Úgy 
gondolom, hogy ennek itt nincs vége sajnos, hanem ez még tovább folytatódik. 
 
Marján János bizottsági tag: Hoztunk egy határozatot. Ez az egyesület, amikor én szóltam nekik, 
hogy a Kossuth-téren vannak elég szép fák, amiket kivágtunk, ez az egyesület egy aláírást sem hozott 
ide be. Most ennek az egyesületnek a véleményét hogy lehet figyelembe venni egy ilyen ügyben, 
amikor nekik nincsen semmi hatáskörük ebben a témában. Tehát én abszolút nem javaslom ezt 
elfogadni. Én láttam azt, voltam arra sajnos, és van még egy-két ilyen fa, és azt simán ki szoktuk vágni. 
Most mi az oka annak, hogy most elfogadjuk ezt az ő általuk beterjesztett előterjesztést, hogy ne vágjuk 
ki. 
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Gulyás Katalin főkertész: Én úgy gondolom, hogy nemcsak az egyesület, hanem 50 lakónak az 
aláírása is mellette volt, ezért gondoltam azt, hogy ezt megfontolásra javasolnám. 
 
Papp István bizottsági elnök: Javaslom, akkor most fogadjuk el ezt a visszavonást, az önkormányzat 
első szempontja a vagyonvédelem.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal, 1 „nem” szavazattal, 
tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta: 
 
16/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 401/2016. (IV. 27.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján  
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
       (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
három határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő három határozatot hozta: 
 
17/2017. (I.25.) 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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2684/22 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Zagyva-ligetben 5 db zöldjuhar és 1 db 
korai juhar kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 6 db kocsányos tölgy beültetésével kerüljenek 
pótlásra a Zagyva-ligetben. 
Határidő: 2017. február 6. (kérelem benyújtására)  
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
18/2017. (I.25.) 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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4604/20 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Gódor K. u. 15-25. számú ingatlan előtt 1 
db vadszilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőris beültetésével kerüljön pótlásra a 
Horváth Mihály úti közterületen. 
Határidő: 2017. február 6. (kérelem benyújtására)  
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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19/2017. (I.25.) 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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2738/10 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Kastélykert u. 5. számú ingatlan előtt 3 db 
vérszilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 60 db törpefűz beültetésével kerüljenek pótlásra a 
Kastélykert u. 5. számú ingatlan előtt. 
Határidő: 2017. február 6. (kérelem benyújtására)  
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető 2017. évre vonatkozó  
sírhely-gazdálkodási tervéről   

       (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
20/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városi  Köztemető és az 
Újhatvani Köztemető 2017. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervéről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a Hatvani Városgondnokság 
által készített 2017. évre vonatkozó sírhely-gazdálkodási tervet a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati ingatlant érintő tervezési feladatról 
       (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
21/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati ingatlant érintő 
tervezési feladatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Grassalkovich út 8. szám alatti 
5318/2/A/2 hrsz-ú társasházi tulajdonrészben TOURINFORM iroda kialakításának műszaki 
tervezésével a Sisák Art Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 
374.650,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
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Határidő: 2017. február 3. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés közvilágítási oszlop javításáról, pótlásáról        
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
22/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közvilágítási oszlop javításáról, 
pótlásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton lévő 15-ös számú 
közvilágítási oszlop javítási munkájával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 552.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
Határidő: 2017. január 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak 
ellátása" tárgyában megkötendő szerződésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
két határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő két határozatot hozta: 
 
23/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása" tárgyában megkötendő szerződésről szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 827/2016. (X. 27.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása" tárgyában megkötendő szerződésről szóló előterjesztést, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-
védelmi feladatainak ellátásával a Target Group Facility Management Zrt.-t (székhely: 1031 
Budapest, Szentendrei út 202.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
nettó 1.950,-Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan város 2017. évi és 2018. évi költségvetéseibe 
betervezésre kerül. 
Határidő: 2017. január 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a „Élethosszig tartó tanulás elősegítése az Ady Endre Könyvtárban” című 
pályázat benyújtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
két határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő két határozatot hozta: 
 
25/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Élethosszig tartó tanulás 
elősegítése az Ady Endre Könyvtárban” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP-4.1.8-16 
kódszámú, az „Élethosszig tartó tanulás elősegítése az Ady Endre Könyvtárban” című pályázatra, 
amelynek célja a hatvani Ady Endre Könyvtár Fiókkönyvtár épületének korszerűsítése informatikai 
terem kialakításával, IKT eszközökkel való felszerelésével, továbbá az oktatási és foglalkoztatási 
jellegű tevékenységekhez kapcsolódó informatikai eszközök és bútorok beszerzése az Ady Endre 
Könyvtár 3000 Hatvan Kossuth tér 3. szám alatti épületébe. A támogatás mértéke 
tevékenységtípusonként minimum 5.000.000 Ft, maximum 20.000.000 Ft. A támogatási intenzitás 
100%. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
Határidő: 2017. március 10. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
26/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  „Élethosszig tartó tanulás 
elősegítése az Ady Endre Könyvtárban” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-4.1.8-16 kódszámú, „Élethosszig tartó 
tanulás elősegítése az Ady Endre Könyvtárban” című pályázati felhívásra benyújtandó 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.) Tóth Ivett osztályvezető 
3.) Papp Csaba beruházási ügyintéző 
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Határidő: 2017. január 31. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kiírt ”Kiskerti Programok  
2017” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
három határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő három határozatot hozta: 
 
27/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által kiírt ”Kiskerti Programok 2017” 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 Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett „Ingyenes vetőmagcsomag magánszemélyek részére program” 
tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat célja, a háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak 
érdekében, hogy az hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához.    
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
Határidő: 2017. január 29. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
28/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által kiírt ”Kiskerti Programok 2017” 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 Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett „Jó szomszéd” tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat célja, a 
háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy az hozzájáruljon a család vagy 
magánszemély önellátásához. A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda szeretné elérni, hogy azok a 
családok, akik háztáji kertjükben veteményest gondoznak, motivációként hassanak és tapasztalatukkal 
segítsenek más, környezetükben lévő személyt/családot.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
Határidő: 2017. január 29. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
29/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által kiírt ”Kiskerti Programok 2017” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által 
meghirdetett „Kiskerti Programok 2017” tárgyú pályázatok 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. 
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A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
       1.) Szinyei András alpolgármester, 
       2.) Gulyás Katalin főkertész, 
       3.) Égei Zsuzsanna főkertész asszisztens, 
       4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző. 
Határidő: 2017. január 28. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a jégpálya működtetésével kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
30/2017. (I.25.) 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 Bánszki Gábor ipari alpinista-kötéltechnikus-EVE felülvizsgáló részére 
(székhely: 3262 Markaz, Jókai út 81.) a Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő sátortető 
hóletakarítási munkáinak biztosítására a 838/2016. (X. 27.) számú képviselő-testületi határozatban 
biztosított bruttó 666.750,-Ft pénzügyi forráson felül további bruttó 222.250,-Ft/alkalom egységáron 
1.111.250,-Ft keretösszeget biztosít. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 845/2016. 
(X.27.) számú határozata alapján a pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (szerződésmódosításra)  

Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 

 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák  
megrendeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
31/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
számára szükséges értékbecslési munkák megrendeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat számára szükséges 
értékbecslési munkák elvégzésével Szénási Péter adószámmal rendelkező magánszemélyt (lakcím: 
3000 Hatvan, Deák Ferenc utca 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, az alábbi egységárakkal, legfeljebb bruttó 1.500.000,-Ft keretösszegig történő 
felhasználással: 
 -Lakás, családi ház, nem lakáscélú helyiségek: bruttó 20.000,-Ft 
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 -Beépítetlen területek, mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok: bruttó 15.000,-Ft 
Pénzügyi forrás a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
Határidő: 2017. március 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer  
országos kiterjesztéséhez” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
két határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő két határozatot hozta: 
 
32/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
vonatkozásában pályázatot kíván benyújtani a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok Irányító 
Hatósága által meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” tárgyú pályázati felhívásra. A Felhívás szerint a 10.000 fő feletti lakosságszámú 
települések esetében bruttó 9.000.000 Ft az igényelhető összeg, az 5.000 fő feletti lakosságszámú 
települések önkormányzatai a támogatási kérelmeket 2017. február 1-28. között nyújthatják be. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási kérelem pozitív elbírálása 
estére a kedvezményezetti kötelezettségek teljesítésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
Határidő: 2017. február 1. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
33/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Miniszterelnökség Közigazgatási Programok 
Irányító Hatósága által meghirdetett „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” tárgyú 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.) Dr. Szikszai Márta jegyző, 
3.) Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető, 
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető. 
Határidő: 2017. január 27. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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22. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Járási Hivatal épületenergetikai fejlesztéséről szóló pályázathoz  
szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Papp István elnök az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és 
tartózkodás nélkül (egyhangúlag) a következő határozatot hozta: 
 
34/2017. (I.25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Járási Hivatal 
épületenergetikai fejlesztéséről szóló pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról az 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Járási Hivatal (3000 Hatvan, Balassi 
Bálint utca 14. Hatvan belterület 2720 hrsz.) épületének tulajdonosa felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az épületet érintő KEHOP-5.2.2/16/2016-00017 azonosító számú, „Középületek kiemelt 
épületenergetikai fejlesztései” című, a Heves Megyei Kormányhivatal által megvalósítandó 
pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
Határidő: 2017. január 27. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
23. Egyebek 
 
 
Palik Józsefné bizottsági tag: Jó, hogy a Városgondnokság vezetője itt van. Két hete egy káosz 
alakult ki a városban, esett a hó, fel is készültünk a síkosságmentesítésre, de azt azért elmondanám az 
intézményvezető úrnak, hogy azon a hétvégén, meg egy hete csak égnek a telefonvonalaink, mert 
egyszerűen mérhetetlenül fel vannak háborodva a lakosok, és legyen az kismama babakocsival, 
gyalogosok, vagy idősek. Pl. van egy olyan utca, ahonnan naponta telefonál egy néni, (Csaba u. 
például) képtelen kilépni, mert még a járda rendben van, de az úttesten vastag jég van, és nem tudják 
megközelíteni a boltokat, nincs, aki nekik elmenjen kenyérért, félnek a balesetveszélytől. Van olyan 
anyuka, aki napi szinten keres meg, három gyerekkel közlekedik, nincs autójuk, nem tudnak menni a 
közterületi járdákon, sajnos sok lakó sem takarítja el, de pl. a kis utcák nincsenek. A Kárpát utcából is 
telefonáltak, nem tudom megmondani hány helyről. Mondtam, hogy nyilvánvalóan utána fogok járni, 
hogy mi történt, hogy akkor rögtön nem történt meg a letakarítás, minden fel van jegesedve, többen 
elestek, eltört a karjuk, szóval ez egy óriási káosz, és nem azt szeretném hallani, hogy országosan ez a 
helyzet, mert most mi Hatvanban élünk, mert valaki azt mondta, hogy Pesten is ez van. Ez engem jelen 
pillanatban nem érdekel, meg azokat sem, akik Hatvanban nem tudtak közlekedni. Úgyhogy én 
szeretném, ha elfogadnánk valami tervet, vagy vegyünk fel munkásokat, vagy hozzunk szigorúbb 
rendeleteket a járdák takarítására, de a közterületek sem voltak takarítva és nem lehetett közlekedni a 
városban, meg jelen pillanatban is a jégbordákon bukdácsol mindenki. Több olyat hallok, hogy 
munkahelyi baleset történt, reggel megy a munkába, elesik a járdán, a balesetin köt ki. Kinek lesz ez a 
felelőssége, munkából kiesik, meg hát egyáltalán. Tél most van, évek óta nem volt ekkora hó, de ez 
senkit nem vigasztal. Most kell megoldani a feladatot. 
 
Papp László intézményvezető: Igazából nem egy nagy mennyiségű hóról beszélünk, ez olyan 20-30 
cm. Nem olyan sok. Az időszak, ami alatt leesett, az volt extrém, tehát a rövidsége. Gépeink az elejétől 
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kezdődően,  -  ahogy elkezdett esni a hó - kint voltak, hajnaltól estig nyomták, 13 órás műszakot húztak 
le egyhuzamban. Minden gépünk kint volt, amit ilyenkor alkalmazni lehet, azt is kiküldtük, ami nem 
síkosságmentesítő, de az intenzitás miatt, ahhoz, hogy a fő közlekedési utakat, ott, ahol a legnagyobb 
autóforgalom, buszközlekedés van, egyéb ilyen, - tehát az önkormányzati kezelésben lévő utak közül - 
arra a szintre tudjuk hozni, amilyenre sikerült, ebben a hóesésben erre futotta. Tehát egyszerűen, ha a 
gépparknak a duplája lett volna, - amelynek egyébként a beszerzése, fenntartása irtózatos költség lenne 
- lehetett volna talán utolérni magunkat a fő közlekedési utakat tekintetében. Mire odajutottunk, hogy a 
hétvégén a mellékutakra menjünk, azokat viszont sikerült úgy letaposni, illetve jött a hideg utána 
rögtön, (illetve másnapra már volt egy jegesedés), hogy már a tolólapjainkkal, ezekkel a gumis 
tolólapokkal, nem tudtuk letolni őket, hiába próbáltuk. Azóta tartósan két hete hideg van, mindig 
próbálkoztunk, lezártunk egyes szakaszokat, hogy próbáljuk a jeges, bordás területeket fölszedni, 
tegnap is volt két ilyen nagyobb terület, ma is ilyen területen dolgoznak, holnap, holnapután is, tehát 
próbáljuk ezeket föltépni, szó szerint föltépni a lejegesedéseket, de sajnos nem tudunk vele mit kezdeni. 
A létszám tekintetében, hogy vegyünk fel embereket, meghirdettünk rendkívüli hó munkásra…, 5 fő 
jelentkezett. Magasabb bér volt nekik meghirdetve, mint amennyit nálunk keresnek a főállású dolgozók 
órabérben, hogy próbáljuk az embereket idecsábítani, ennyi volt a jelentkezők száma. Tehát nem volt 
segítség pluszban hozzá, minden dolgozónk, aki nem volt beteg, bent volt, bent voltak a bérmunkások, 
tehát a maximumot kihoztuk belőlük, sajnos ennyire futotta. Az időjárás keresztbe tett nekünk. Az 
elmúlt két hét óta, most, az elmúlt napokban, nappal, most kezdett kiengedni, ma éjszaka volt az már 
hosszú idő óta, ami már enyhe éjszaka volt, 6-7 fok volt mínuszban. Ez nekünk már jó, mert a só most 
már dolgozik, ami már kint van az úton, nem hordtak le róla, az dolgozik és olvasztja az alját, ezért is 
tudunk most jégmentesíteni különböző területeken, mert felolvad az alja. Igyekszünk utolérni…, a 
Kárpát utcából megkerestek minket is, hogy beszállnak segíteni, ha viszünk nekik sót, Vittünk nekik 
sót. Például a Tízhold utca, és egyéb ilyen területeken, ahol kértek segítséget… Tízhold utcában 
kismama, babakocsis, sok gyerekes család kért segítséget, náluk is megpróbáltuk megoldani azzal a 
nappal, máshonnan elhoztuk a gépet. Próbáltuk megoldani a területeket, amit lehetett. Az egyáltalán 
nem mentség erre a területre, hogy kevés a gép, kevés az ember. Én azt tudom mondani szakmai 
szempontból, hogy amit ki lehetett hozni a rendelkezésre álló eszközök átlagos hóeséshez, átlagos 
időjáráshoz, ahhoz jó. Az extrém időjárásokhoz nem jó. Viszont, hogyha ezt akarjuk, hogy olyan 
eszközparkunk, meg létszámunk legyen itt, ami az ilyen extrémekre is jó, azt meg lehet oldani, én össze 
tudom válogatni, hogy mire van szükség, viszont őrült pénz. Tehát olyan sok-sok millióról beszélünk 
ebben az esetben, amire vagy szükség lesz, vagy nem. Itt a lakosság segítségére lett volna szükség. 
Sajnos az autóhasználat olyan volt, hogy most tudjuk utolérni magunkat a parkolók tekintetében, mert 
rögtön az elejétől kezdve letaposták a parkolókat, beálltak. Tabán utca, Gódor utca környékén vannak 
olyan parkoló szakaszok, ahol az autók alatt nincs hó, a hó elől beálltak oda, azóta nem álltak ki, 
viszont tőlük nem tudjuk kitolni, nem tudunk a géppel dolgozni. Most a Szentmihályi utcát próbáljuk a 
következő napokban mentesíteni, ott is van egy közel 8-10 cm vastag jégbordás terület, a közterület 
felügyelők éjszakától kezdődően próbálják az összes autót onnan eltávolíttatni, lezárják a területet 
nekünk szakaszonként, hogy odaférjünk. Ugyanígy tudtuk az Iskola utcát megoldani, a II-es és IV-es 
iskolánál is így tudtuk az utakat jégmentesíteni. Zárhatjuk le a területet, mert az autóktól nem tudjuk…, 
az emberek olyan szinten próbálják használni az autójukat, ami jogos, hiszen állampolgári joguk, hogy 
használják, de nincsenek tekintettel arra, hogy nekünk pedig síkosságmentesíteni kéne. A panasz jön, 
nálunk is sajnos égnek a vonalak olyan szinten, hogy valami csoda, írásban is jönnek egyéb 
megkeresések. Ahol tudunk, soron kívül kimegyünk és ad-hoch próbáljuk megoldani az egyes 
személyes problémákat, ha lehetőség van rá. Ennél többet az emberi kapacitás nem tud. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag: Köszönöm szépen! Még engedje meg, tehát a Tabán út (én ott lakom) 
az közlekedhetetlen volt, jelen pillanatban is a jégbordákon csúszkálunk gyalog is meg autóval is, én 
alig bírok kijönni az utcánkból, mert ott olyan vastag, és pedig ott a lakók összefogtak, megpróbálták a 
lépcsőház előtt feltörni, megcsinálták. A Tabánnak az az oldala, tehát ott az egy nagyon rossz 
közlekedési koncepció lett, hogy egyirányúsították, beálltak végig a jobb oldalra, ott ekkora jég van, 
tehát ha arra valaki rászalad, mert el sem volt takarítva, én a Tabán úton senkit nem láttam, biztos, mert 
szóltak ottt az idősebbek is mégis azt mondom, hogy akár sokba kerül, akár nem,-  én nem szeretném 
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az önkormányzat pénzét, meg senkiét herdálni -, ha van egy ilyen extrém időjárás, és lehet, hogy 
többször lesz, nem tudhatjuk, mert ez kiszámíthatatlan, akkor is fontos lenne beruházni nagy gépekre, 
amik azonnal tudnak segítséget nyújtani. Megkérdezném, hogy hol vannak a munkásaink ilyenkor? 
Vagy tegyünk felhívást a lakosság körében, hogy fogjunk össze. A szülők nem bírtak beállni a 
parkolóba, az úton nem bírtak kiszállni, tehát egy káosz volt az iskoláknál, óvodáknál, a 
közintézményeknél, merthogy nyilván elsőnek odatolták be a havat a parkolókba, utána nagy nehezen 
átevickéltek rajta. Én megcsináltam azt az óvodánál, a gyerekekkel, hogy kimentünk és a kis 
hólapátokkal megtisztítottuk a parkolókat, a gyerek élvezte, mert munka volt, nekünk meg jó volt, mert 
be tudtunk állni. Én ezt is megértem, hogy nincs ember, vagy kevés a géppark hozzá, de akkor valamit 
tennünk kell, mert mi van, hogyha februárban újra jön egy ilyen extrém idő, és tudom, hogy ez volt a 
gond, hogy utána nagyon nagy hideg jött, tehát nem porhó maradt, hanem azonnal lefagyott minden. 
 
Marján János bizottsági tag: Aki szombat reggel eltakarította, ott nincsen… 
 
Palik Józsefné bizottsági tag:  A járdákat, de nem csak arról beszélünk. Takarították végig és az össze 
is fagyott, csak kellett volna, hogy folyamatosan mindenki takarítson. 
 
Marján János bizottsági tag: Régen voltak alvállalkozók, akik ezeket tudták csinálni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag: Akkor most miért nincsenek, ez a kérdés. Én megértem Önt is, hogy 
nincs annyi ember, nincs annyi gép, de akkor meg lépjünk! 
 
Marján János bizottsági tag: Ausztriában van erre precedens, mindent, amit bérelnek, csak akkor kell 
fizetni, ha használni kell. Magyarországon nincs, mert nem volt hó most 10 évig, majd lesz, jövőre is 
lesz. Én egyet kérnék csak, hogy ne fél nyolc és 8 között takarítsuk már az iskolák előtt a havat, meg 
amikor megyünk munkába, vagy amikor felenged a hó, vagy a jég, hanem akkor kellene ... Annyiszor 
kértem, hogy ne akkor dolgoztassuk ezeket az embereket…, hát, még télen is ezt csináljuk. Hogyha 
lehet, akkor 8 óráig ne csináljon már senki semmit azon a területen. Ugyanez volt annak idején, amikor 
az utat takarítottuk, meg hasonlókat. Hát persze, mindig elálljuk az utat, amikor közlekednénk. Akkor 
akarjuk leszedni, amikor rá van fagyva mínusz 13 fokban, sehogy sem jön le. Mínusz 3 fokban egy 
kocsit sem láttam, hogy takarított volna. Kellene egy kicsit szervezni. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes: Egy apró észrevételem nekem is lenne. Újhatvanban 
tapasztaltam, hogy a főutak mindkét irányban le vannak tisztítva, viszont a mellékutak, tehát ahogy 
végigmegy a hótoló, egy nyomon végigmegy, betolja a kereszteződésbe, csinál egy derékszöget, 
befordulni nem lehet, mert ezen a jégkupacon, amit maga előtt tol és össze van tömörödve, ezen nem 
tudunk átmenni. Tehát igazából jobb, ha nem túrja le, mert a porhóban még el tudok menni, lejárom, de 
amikor összetúr egy ilyen fél méter magas kupacot, nem tudok befordulni az egyik utcából a másikba. 
A másik az, hogy ha 2 autó jön szemben, egymás mellett nem tudnak elmenni egymástól, mert ezen a 
nagy kupacon, amit félretolt a traktor, emellett nem fér el csak egy autó. Hogyha mindkét irányban meg 
lenne tolva, kétfelé, akkor szélesebb lenne, elférnének egymás mellett.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag: Én azt szeretném javasolni, hogy gondolkodjunk el azon, hogy ha egy 
ilyen extrém helyzet jön, külső vállalkozókat bízzunk meg. Legyen egy alternatíva. Tegyük meg azt - 
és akkor nem kell több milliót beruházni, hanem az akkori munkát kell csak kifizetni. 
Legyen egy vállalkozási szerződés, mint a jégcsarnok tetejének takarítása, legyen egy, vagy több külső 
vállalkozó, aki abban a pillanatban, ahogy elkezd esni a hó, akkor indul és teszi a dolgát, mint anno, 
annak idején megvolt a figyelő szolgálat, hajnal 2 órától, vagy amikor nagy hó volt. 
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Gulyás Katalin főkertész: Ami még nagy gond, hogy az üzletek sem, és az intézmények sem 
takarítják el a havat. 
 
Papp István bizottsági elnök további hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők 
részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 51 perckor 
befejezettnek nyilvánította. 
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