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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 

Bizottság 2017. március 29-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
kistermében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 

Papp István  bizottsági elnök 
Kondek Zsolt    bizottsági elnök-helyettes  
Bagi Miklós    bizottsági tag   
Palik Józsefné    bizottsági tag 

 
Igazolt távollét 
     Marján János   bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

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 
 Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
 Bagyinszki Gyula  Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Smidné Vereb Julianna Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
 Havassy Kálmán  Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetője  
 Baranyi Lajosné  műszaki és városfejlesztési irodavezető ügyintézője 
  
 
Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az 
elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag 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 kérte, hogy vegyék fel a meghívón feltüntetett 38. napirendi pont után - 
egymást követő sorrendben - a következő napirendi pontokat:  

  
 Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó              

Nonprofit Kft. Közbeszerzési és beszerzési szabályzatának módosításáról 
(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rékasi Éva osztályvezető 
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 Előterjesztés Tourinform iroda kivitelezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

  Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

 Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet” című pályázathoz kapcsolódó hozzájárulásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető   

 Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni felhasználásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, majd megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata a napirendi 
pontokra vonatkozóan. Mivel nem volt javaslat, hozzászólás, ezért a bizottság elnöke szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
104/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. március 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel megkötött munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási 
szerződés módosításáról 

 
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő bérleti szerződésről 

 
Előterjesztő 1 - 2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1 - 2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
3. Előterjesztés cserjék és fák beszerzéséről és szállításáról 

     
4. Előterjesztés évelő virágok beszerzéséről és szállításáról 

  
5. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni felhasználásáról 

  Előterjesztő 3 - 5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó 3 - 5. napirendi pontig: Gulyás Katalin városi főkertész 

            
6. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
           

7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú földrészletek zártkerti művelés alól való kivonásról       
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8. Előterjesztés a hatvani 4130 helyrajzi számú magántulajdonú ingatlan kisajátításáról 
                

9. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
            

10. Előterjesztés a Hatvan Városi Strandfürdő szolgáltatási árainak módosításáról 
      

11. Előterjesztés bronz portrédombormű elhelyezéséről 
    

12. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5168/1/A/4 hrsz.-ú nem lakáscélú helyiség 
cserével történő bérbeadásáról     

        Előterjesztő 6 - 12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
                    Előadó 6 -12. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető       
  

13. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 
beszámolóról 

 
14. Előterjesztés használati megállapodás megkötéséről 
 
15. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő részvény értékesítéséről 

 
16. Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanok tulajdonjogának elfogadásáról 

Előterjesztő 13 - 16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó13 – 16. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
17. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról   

 
18. Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
       

19. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

       
20. Előterjesztés „Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénylése 2017” tárgyú pályázat 

benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 
                 

21. Előterjesztés a „Kiemelkedő partnervárosi kapcsolatok” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 
        

22. Előterjesztés „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 

                 
23. Előterjesztés „Informatika a köz szolgálatában 2017” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos 

jóváhagyásáról 
                

24. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről az EuroHungaricum Alapítvánnyal   

Előterjesztő 17 – 24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó 17 – 24. napirendi pontig Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanon történő fakivágásokról 

 
Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

            
26. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésről 
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27. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok 
felszámolásáról 

          
28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon található inert hulladékok elszállításáról 

      
29. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási munkák 

megrendeléséről 
     

30. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 
          

31. Előterjesztés a 3 sz. főút Bástya utca – Nádasdy Tamás utca közötti szakaszán lévő jelzőlámpás 
csomópontok forgalomirányításának és a Vécsey utca környékének forgalmi rend változtatásának 
felülvizsgálatáról 

    
32. Előterjesztés a Hatvany Irén utcában kialakításra kerülő forgalomtól elzárt területek tervezéséről 

     
33. Előterjesztés szervízút karbantartási munkáiról 

     
34. Előterjesztés a Hatvan, Majtényi utcát és a Thurzó utcai parkolót érintő forgalomtechnikai módosításról 
  
35. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni felhasználásáról 
 
36. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
           

37. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 
     

38. Előterjesztés zárt csapadékhálózat tisztításáról     

Előterjesztő, előadó 26 – 38. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
városfejlesztési irodavezető 

39. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó              
Nonprofit Kft. Közbeszerzési és beszerzési szabályzatának módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rékasi Éva osztályvezető 
 

40. Előterjesztés Tourinform iroda kivitelezéséről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
  

41.  Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 

42. Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet” című pályázathoz kapcsolódó hozzájárulásról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető   
 

43. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni felhasználásáról 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 

44. Egyebek 
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1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel megkötött munkahelyi és közétkeztetési 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Itt arról van szó, hogy meghosszabbítjuk a szerződést. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság! Kedves Vendégek! 
Kérdéseim lennének. Miért csak augusztus 31-ig hosszabbítjuk meg, miért akarjuk a saját – egyébként 
nagyon jó, nyereséges cégtől elvenni ezt a tevékenységet és más vállalkozásnak kiadni? Én ilyen 
formában ezt az előterjesztést nem tudom támogatni. Évekig küzdöttünk azért – és ez már több 
bizottságin előjött –, hogy saját cégünk legyen, jól működő cégünk legyen, nagyon sok pénzt beleraktunk. 
Akkor is tiltakoztam ellene, most is, mert az együttműködés a közétkeztetéssel az intézményeknél, meg 
úgy gondolom, mindenhol jól működik, igyekeznek figyelembe venni a kéréseinket, a gyerekeknek 
főznek igazából. Annak ellenére, hogy voltak olyan rendeletek, amivel nem értettünk egyet – de azt be 
kell tartani – egyre jobb az étkeztetés minősége. Jó és nyereséges, hangsúlyozom, nyereséges a 
vállalkozás, akkor miért kell nekünk ezt odaadni? Köszönöm! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Arról van szó, hogy nincs levéve napirendi pontról a mai napig sem a központi étkeztetés országos 
viszonylatban. Ezt tárgyaltuk a múltkor is, hogy nem tudjuk, hogy lesz. Hoznak egy kormányrendeletet, 
és onnantól kezdve az egész országban átváltunk. Mi azon vagyunk, hogy semmilyen csorbát ne 
szenvedjen a helyi cég, tényleg jól dolgoznak, mindent megteszünk azért, hogy ez jó legyen. Egyelőre itt 
tartunk. Erre a pályázatra nincs tömegével jelentkezés. Ha valaki jelentkezik, túláraznak mindent. Mi 
túlárazni nem fogunk, tehát, ha nem lesz olyan, akkor nyilván nem fog változni semmi. 
Van-e kérdése valakinek? 
  
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 
szavazat nélkül, a következő határozatot hozta: 
 
105/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel 
megkötött munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2013. december 19. napján 2014. január 1. 
napjától kezdődő hatállyal 2017. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra munkahelyi és 
közétkeztetési közfeladatok ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződést akként módosítja, 
hogy a szerződés lejártának határidejét 2017. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja. 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat 
aláírására.” 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
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2. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő bérleti szerződésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Van-e valakinek kérdése? Parancsoljon! 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Az a kérdésem lenne, hogy eddig hogyan használta az önkormányzati tulajdont, 
ingatlant és eszközöket, ha csak most kötünk bérleti szerződést. Ez miért nem történt meg, hogy volt 
akkor eddig, milyen viszonyunk volt eddig a „Médiával”? Most kötünk szerződést, mióta működik a 
„Média”? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Hadd mondjam el, hogy mikor a Média Kft. elkezdett működni, akkor ez az ingatlan a Városgazdálkodási 
Zrt. tulajdonát képezte, és ezt követően, amikor önkormányzati tulajdonba került ennek az ingatlannak a 
használata, akkor tulajdonképpen bérleti szerződés erre nem köttetett, a használatot visszamenőleg a saját 
önkormányzati tulajdonú céggel az önkormányzat rendezte, elismerve a használatának jogosságát. Ez 
kérdésként felmerült, és most tettük rendbe a jövőre nézve. Ingóságokra pedig volt bérleti szerződés. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
106/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötendő bérleti szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb 
szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal bérleti szerződést köt 2017. január 1. napjától 2019. 
február 13. napjáig a 3000 Hatvan, Madách u. 12. szám alatti ingatlanra, valamint a szerződés 
mellékletében felsorolt ingóságokra vonatkozóan. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés cserjék és fák beszerzéséről és szállításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
107/2017. (III. 29.) 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 2016. évben 
szükséges cserjék és fák beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával az Alsótekeresi Faiskola Kft.-t 
(székhely: 8130 Enying, Fenyő u. 4.) bízza meg bruttó 522.351,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)  
önkormányzati rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017. évi 
kiadásai között “Fák, cserjék közterületre“ költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés évelő virágok beszerzéséről és szállításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
108/2017. (III. 29.) 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  az évelő 
virágok beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával a Hegede Kertészet Kft.-t (székhely: 6034 
Helvécia, Alsótelepi dűlő 5.) bízza meg bruttó 670.497,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017. évi 
kiadásai között “Virágbeszerzés közterületre “ költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni 
felhasználásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
109/2017. (III.29.) 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 
Hatvan, Pázsit u. 3-5., valamint a Pázsit u. 8. sz. előtti közterület rendezésével és füvesítési munkáival a 
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ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) bízza 
meg bruttó 777.344,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás  Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)  
önkormányzati rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017. évi 
kiadásai között Lestyán Balázs képviselői keretének terhére rendelkezésre áll. 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
„Rendelet tárgyi hatályának megszüntetése a Kossuth Lajos utcai piacra vonatkozóan”. Ezt hogy kell 
érteni? Ez a piac megszűnt? Amikor ez döntésre került, az önkormányzati ellenzék is kialakította 
véleményét, tiltakozott ellene, hogy az egyébként is szűkös parkolóhelyet ne csökkentsük – a létrehozás 
költségét nem is említve. Most milyen indoklással szüntetjük meg? 
 
Havassy Kálmán intézményvezető 
Tisztelt Elnök Úr, Képviselő Asszony! 
Azért szüntetjük meg, mert 2015. november óta nem járt ott kereskedő, pedig arra volt kitalálva. A 
parkolás elősegítése miatt gondoltuk, hogy ha már el van kerítve, ki lett táblázva parkolóként, és 
parkolóként üzemeltetjük már lassan 2 éve. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Akkor még nem Havassy úr volt a felelőse, és nem is a jelenlegi vezetés volt. Dühös az ember, mert sok 
pénzbe került. Akkor is tiltakoztunk, hogy nem lesz parkolás, a piac nem működik. Hiába tiltakoztunk 
akkor az ellen, hogy ne csináljuk, mert fölösleges, mert a „lengyel piac” ezt elviszi. Ez egy fölösleges 
önkormányzati vagyon elherdálás volt akkor. Az élet bebizonyítja, hogy nem működik, vissza kell 
állítani azt a rendet, ami volt, mert a piacra menők meg nem tudnak hol parkolni. Amit mérhetetlenül 
sajnálok, a pénzt rá, lett volna másik helye. Most megint pénzbe kerül, megint csak ráfordítás. 
 
Havassy Kálmán intézményvezető 
Most nincs ráfordítás. Kinyitjuk reggel, és az a házirend van kiadva a kereskedőknek, hogy akik nagy 
autóval érkeznek, azok ne foglalják el a vásározóktól a helyet, hanem ha kipakoltak, behozták az áruikat, 
kötelesek azt a helyet elfoglalni, és ha van szabad hely, az a vásárlóké. Majd lesz egy probléma, jelezte a 
kollegám, hogy valaki vásárolt egy ingatlant a húsbolt mellett, állítólag varrodát fog kialakítani, és ő ott 
szeretne napi szinte bejárni autóval, amit nem fogunk tudni megengedni, úgyhogy biztos vagyok benne, 
hogy majd itt téma lesz, mert a kereskedők között nem lehet autózni napi szinten. Én elmondtam az 
úrnak már személyesen, hogy hétfőn be tud menni, meg vasárnap délután. Biztos, hogy fog jönni 
panaszkodni, mert úgy vett ingatlant, hogy nem tudja, hogy az mivel jár, hogy ott nem lehet közlekedni 
akármikor, nagy autóval ráadásul, áruszállítással kapcsolatosan. A húsbolt megérti, hogy nem jöhet be 
nyitvatartási időben, csak hajnalban, meg késő délután.  
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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110/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú földrészletek zártkerti művelés alól való kivonásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
111/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
földrészletek zártkerti művelés alól való kivonásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a kizárólagos önkormányzati tulajdonú a 
hatvani 10006 helyrajzi számú, 1097 m2 nagyságú, kivett szántó művelési ágú, a hatvani 10308/1 
helyrajzi számú, 1931 m2 nagyságú, kivett szántó művelési ágú, a hatvani 10600/2 helyrajzi számú, 95 
m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú, a hatvani 10601/2 helyrajzi számú, 162 m2 nagyságú, kivett kert 
művelési ágú, a hatvani 10602/2 helyrajzi számú, 226 m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú, a hatvani 
10603/2 helyrajzi számú, 118 m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú, a hatvani 10605/2 helyrajzi számú, 
442 m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú, a hatvani 10658 helyrajzi számú, 720 m2 nagyságú, kivett 
szántó művelési ágú, a hatvani 10663 helyrajzi számú, 370 m2 nagyságú, kivett szántó művelési ágú, a 
hatvani 10665 helyrajzi számú, 957 m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú, a hatvani 10666 helyrajzi 
számú, 56 m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú, a hatvani 10812 helyrajzi számú, 1417 m2 nagyságú, 
kivett kert művelési ágú és a hatvani 11101 helyrajzi számú, 352 m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú 
zártkerti földrészletek művelési ágának zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágra módosítását és 
a művelési ág változásának tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. 
Az eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények 
elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határidő: 2017. május 15. (ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
112/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
földrészletek zártkerti művelés alól való kivonásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi, hogy az önkormányzat 1/2 tulajdoni 
hányadában álló hatvani 10817 helyrajzi számú, 2830 m2 nagyságú, kivett szőlő művelési ágú zártkerti 
földrészlet művelési ága zártkerti művelés alól kivett terület művelési ágra módosuljon és a művelési ág 
változásának ténye kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
 



 
 

  

43 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tulajdonostárs hozzájáruló 
nyilatkozatának beszerzéséhez és az eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához 
szükséges eljárási cselekmények elvégzésére. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonostárs nyilatkozatának megkérésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 4130 helyrajzi számú magántulajdonú ingatlan kisajátításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
113/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 4130 helyrajzi számú 
magántulajdonú ingatlan kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4130 helyrajzi számú, 449 m2 nagyságú, 
kivett lakóház udvar művelési ág megnevezésű magántulajdonú ingatlan vonatkozásában felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi 
értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 2.300.000,-Ft azaz Kettőmillió-háromszázezer forint 
keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 
 
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés 
megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt valamely 
okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy kisajátítási 
eljárás lefolytatását kérelmezze közlekedési infrastruktúra fejlesztése céljából a hatáskörrel rendelkező 
illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes lefolytatása érdekében a szükséges eljárási 
cselekményeket elvégezze. 
 
A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges 
pénzügyi forrást 2.300.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletében az 
„általános tartalék” költséghely terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2017. április 31. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
114/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a önkormányzati kezelésű utak 
karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- 
testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében 
lévő utak útjavítási munkáival bruttó 15.967.744,-Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt (egységár bruttó 8.890,-Ft / m2). 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Városi Strandfürdő szolgáltatási árainak módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Az infláció 1-2 % körül mozog. Az előterjesztésben nem olvastam semmiféle indoklást arról, hogy miért 
kell 10%-kal emelni. Az üzemeltető kéri, a döntéshozó pedig alátámasztás nélkül fogja elfogadni ezt a 
jelentős áremelést? Képviselőként hogy hozzak én ebben döntést, ha nem tudom, hogy miért és hogyan? 
Hiányoznak a számok, hogy tudok így dönteni? Mi alapján kell most nekünk 10%-ot emelni, ami 
egyébként is, ugye nem volt olyan nagy forgalom a strandon, de kezdenek már menni. Voltak azért ott 
problémák, én voltam egyszer-kétszer kint és beszélgettem gyerekes szülőkkel, hogy hideg volt a 
gyerekmedencében a víz, többször fáztak. Nem tudok dönteni, mert nem tudom, hogy milyen számok 
alapján kell döntenem abban, hogy lesz-e 10%-os áremelés vagy nem. Ezt így nem tudom támogatni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Azért jóval többen voltak, mint tavalyelőtt. A gyerekmedence felhozta a színvonalat. Volt fizetésemelés 
is, központilag, nekünk is gazdálkodnunk kell. Azt mondom, hogy ez a 920,- Ft nem sok. El kell menni 
mondjuk Egerszalókra, 2500 ,- Ft 2 óra, nem egész nap. Ehhez képest a hatvani strandé nem sok, a 
többiekkel összehasonlítva. Az észszerű gazdálkodás szempontjából ez valamit fog segíteni, az jó. Hátha 
beinvesztálnak napkollektorokba, és az felmelegíti a vizet, vagy tudunk kutat fúrni, mert a kút el van 
tömődve, és korábban nem foglalkoztak vele. Mi jó gazdái vagyunk, odafigyelünk ezekre. A hatvani 
strand szolgáltatása alacsony árszinten van. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Elnök Úr! Nem ez volt a kérdésem, hogy mi van Egerszalókon, meg egyéb helyeken. Én azt mondtam, 
hogy akkor tudom támogatni, ha látok mögötte számokat. Az se hat meg engem, hogy fizetésemelés volt. 
Akkor meg fogjuk emelni az árakat, nyilvánvaló, ez erről szól. De ez nem indok, nem ez van az 
előterjesztésben. Azt is megértem, hogy majd fognak napkollektorokat építeni, de az sincs benne. 
Nincs gondom a 10%-kal, nem látom mögötte a tartalmat. 
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Havassy Kálmán intézményvezető 
Az volt az én kérésem a polgármester úr felé, hogy emeljük fel az árakat, én ezt úgy hoztam papíralapon, 
hogy a környékbeli strandokon a 1016-os árakat megvizsgáltuk, és megvizsgáltuk azokat a bérleti-, illetve 
belépőjegy rendszereket, amiket máshol alkalmaznak, és ezek után próbáltuk ezeket az árakat kialakítani. 
Azt tudni kell, hogy a gyerekmedencének a három hónapos üzemeltetése energiában, - tehát vízben és 
villanyban – 1.400.000,- Ft-tal növelte meg a tavalyi költségvetést is. Az, hogy milyen hőfokú a víz, 
sajnos olyan műszaki problémák vannak még jelenleg is, amit sajnos az elmúlt 2 évben nem tudtunk 
megoldani. A termálvizes kútnak egy többszázezer forintos javítására van szükség ahhoz, hogy a 
megfelelő mennyiségű termálvíz feljöjjön úgy a tárolóba, hogy onnan, a műszaki tartalommal ellátott 
gépészeti berendezéseken keresztül megfelelő hőfokú vizet tudjunk biztosítani. A gyerekmedencének a 
vízhőfoka 30 fokra van az ÁNTSZ által javasolva, természetesen ehhez hozzájárul az is, hogy egy 
felhőszakadás 2 perc alatt le tudja hűteni 4-5 fokkal bármelyik medencét. Pozitívumként hozzáteszem, 
hogy a reggeli úszáshoz pl. a „33”-as medencénk 23-24 fokos vizet tud, nem pedig 18-at, ami a kútból 
jön. Ilyen hőfokokat tudunk jelenleg biztosítani. A gyerekmedence gépészetébe most bele fogunk nyúlni, 
remélhetőleg nem sok pénzért. Azt a hőcserélőt, amit tavaly beépítettünk, azt fölül kell vizsgálni, hogy 
elég, vagy nem elég, a műszaki tartalmat meg kell nézni. Egyelőre ezt tudja a termál kutunk. Visszatérve 
az árakra, én úgy gondolom, hogy ami dokumentáció nekem rendelkezésre állt, 2013-ban volt utoljára 
jegyáremelés, már 4 éve. Valóban sokkal többen voltak 2016-ban, mint 2015-ben. Ez köszönhető 
mindenféleképpen a gyerekmedence beruházásnak. Azt gondolom, hogy a környékbeli strandokhoz 
képest még mindig mi vagyunk a legolcsóbbak. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Ezt én megértettem. Csak én egyet nem értek, hogy nincs mögé téve semmi. Mert, ha 
ezek a felsorolások megtörténnek, hogy ezért, meg ezért, de itt csak pusztán annyi van, hogy 10%-os 
áremelés következik be. Én ezt akkor sem tudom így támogatni. Ha ez hozzá van téve, hogy ezek, meg 
ezek a fejlesztések lesznek, felülvizsgáltuk. Pusztán jött egy előterjesztés, hogy 10%-ot emelünk és 1-2 
százalék az infláció. Köszönöm!  
 
Kondek Zsolt bizottsági alelnök 
Ez is egy piaci alapon működő szervezet, az igazgató úrnak ez a felelőssége, hogy ezt mindenféleképpen 
hasznosítsa és legnagyobb nyereséggel üzemeltesse,- miközben óriási költségnövekedései vannak, hiszen 
ez az új medence nem csak 1 plusz medencével járt, hanem annyi vegyszerrel, személyzettel, takarítással, 
energiával, - tehát ez magával vonzza azt, hogy a jelenlegi belépőárakkal, ezt, amit három medencére 
lehetett kigazdálkodni, ezt lehet, hogy négyre nem fogjuk tudni kigazdálkodni. És valóban, hiszen a piac 
ezt diktálja, elhangzott itt Egerszalóknak a jegyárai, ott kb. 2 év alatt a duplájára emelkedett a jegyár az 
alapszintű szolgáltatásban. Ha nem tartunk lépést vele, akkor hogyan tudunk fejleszteni, beruházni, a 
béremelést finanszírozni. Vagy majd az önkormányzat finanszírozza? Ez a 10 %-os növekedés nem egy 
tétel. Értem, hogy a számítások kellenek hozzá, megkérem igazgató urat, hogy legyen szíves ezt pótolja. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kútnál kellene egy költségvetés, hogy mennyiből tudnánk megoldani, ha ráfúrnak.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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115/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Városi Starndfürdő 
szolgáltatási árainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező, a Hatvan 
Városi Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 1.) működési rendjének 2017. június 1-jétől érvényes bérlet 
és jegyárakra vonatkozó mellékletét. 
 
Határidő: 2017. április 30. (üzemeltető értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés bronz portrédombormű elhelyezéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen a szót! Minden tiszteletem a botanikus úré meg a fiáé, ezzel nekem semmi gondom 
nincs, nem tudom, kik ők, nem tudom, ki tett erre javaslatot, hogy ők legyenek bronzba foglalva, erre 
szeretnék választ kapni. Ez 533.400 Ft-ból áll meg az általános tartalék költségvetési helyen 
rendelkezésre áll. Az általános tartalék összege egész évre 20.000.000,- Ft. Hosszú még az év, nem 
tudom, hogy helyes-e ilyesmire költeni. Én is tudnék javaslatot tenni, akit szerintem mindenki ismer, 
miért nem Németi Gábor helytörténésznek állítunk szobrot. Arról nem beszélve, hogy a Werbőczy-szobor 
- ha már meg van emlékműnek - romokban hever, le van töredezve, nem inkább ennek kéne karbantartás, 
mert ez már meg van. Igazából közel 540.000,- Ft-ot az általános tartalékból, arra, akit nem is tudom ki 
volt, ki tett javaslatot, - hangsúlyozom, tiszteletem a botanikus úré, nem tudom ki ő – nem tudom, miért 
kell ilyet fölvállalni, aki nem is hatvani, nem is hatvanban tevékenykedett, akkor miért kell nekünk bronz 
szobrot állítani? Nem értem és én ezt nem tudom támogatni. Köszönöm! 
 
Bagi Miklós bizottsági tag: 
Hatvanban tevékenykedett egyébként, a Jászberényi út mellett volt egy kis telek, fafajokat vizsgálta, 
melyik szárazságtűrő, melyik viseli jobban a vizet, tehát a magyar erdészethez nagyon sok mindent adott. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm! Ez sem volt az előterjesztésben, azt sem tudom, ki javasolta, köszönöm, hogy felvilágosított, 
majd utána fogok nézni. Én úgy gondolom, hogy az ő tevékenységétől – és nem kicsinyítem le – van itt 
nagyobb tevékenység is. Köszönöm szépen! 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
116/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bronz portrédombormű 
elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- 
testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Tuzson János erdész, botanikus és fia Ifj. Dr. 
Tuzson János tiszteletére a Hajós Alfréd utca 5. szám alatti ingatlanon elhelyezendő bronz 
portrédombormű legyártásával és az ingatlan falazatán történő rögzítésével az ARTEUM-TENDER Kft.-
t (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka György u. 17.) bízza meg bruttó 533.400,-Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5168/1/A/4 hrsz.-ú nem lakáscélú 
helyiség cserével történő bérbeadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
117/2017. (III. 29.) 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” 
alcím alatti 13d. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva hozzájárul a társbérlő fodrászoknak a 
hatvani 5321 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. szám alatti, 20 m2 
alapterületű ingatlanban meglévő bérleti jogának az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 
5168/1/A/4 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. szám alatti társasház 
önkormányzati tulajdonú, 17 m2 alapterületű helyiségének bérleti jogára történő cseréjéhez azzal, hogy a 
felek módosítják a szerződést legkésőbb 2017. április 19-ig, de az üzlethelyiség műszaki átadás-átvételi 
eljárásának lezárásáig a felek között 1995. december 18-án határozatlan időre kötött helyiségbérleti 
szerződést e határozatnak megfelelően, valamint kiegészítik a szerződést a bérleti díj évente történő 
felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezéssel. 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos 
beszámolóról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
118/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre került 
mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolóról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya 
üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés használati megállapodás megkötéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
119/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a használati megállapodás 
megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- 
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete használati megállapodást köt a hatvani          532 
hrsz-ú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. sz. alatti, osztatlan közös tulajdonban lévő kivett 
takarékszövetkezet, ügyfélfogadási rész és söröző megnevezésű, 341 m2  nagyságú ingatlanra 
vonatkozóan, mint az ingatlan 49/341-ed rész tulajdonosa a 237/341-ed részben tulajdonos Mátra 
Takarékszövetkezettel (3000 Hatvan, Kossuth tér 22.; cégj.sz.: 10-02-020168;  képviseli: Juhász Ferenc 
Elnök-ügyvezető és Nagyné Seres Terézia ügyvezető), valamint az 55/341-ed részben tulajdonos dr. 
Gombos Annamáriával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
használati megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2017. április 5. (megállapodás aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő részvény értékesítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
120/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő 
részvény értékesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő- testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Zrt. által kibocsátott 797 db, összesen 4.544,- Ft névértékű önkormányzati tulajdonban lévő részvény 
tulajdonjogát 1,- Ft/névérték/db, összesen 797,- Ft, azaz Hétszázkilencvenhét forint vételáron a 
Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószáma: 11974004-2-41, 
cégjegyzék száma: 01-10-044294; székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., képviseli: dr. Balás-Piri 
László vezérigazgató) részére átruházza. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az átruházással 
kapcsolatos megállapodást aláírja. 
 
Határidő: 2017. április 5. (adásvételi szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott ingatlanok tulajdonjogának elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
121/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat részére felajánlott 
ingatlanok tulajdonjogának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Csuvikovszky Ferenc Tibornénak (lakcíme: 3200 
Gyöngyös, Kolozsvári út 7. fsz. 1.) az önkormányzat részére ajándékozás útján történő felajánlását a 
tulajdonában álló hatvani 10669 hrsz.-ú, 711 m2 nagyságú, zártkert megnevezésű és a hatvani 10670 
hrsz.-ú, 687 m2 nagyságú, zártkert megnevezésű ingatlanokra vonatkozóan elfogadja. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ajándékozási szerződés aláírására és a szükséges 
jognyilatkozatokat megtételére.  
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
122/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat részére felajánlott 
ingatlanok tulajdonjogának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Ambrus-Kurfürst Erzsébetnek (lakcíme: Deutschland, 
80801 München, Kaiser strasse 51.) az önkormányzat részére ajándékozás útján történő felajánlását a 
tulajdonában álló hatvani 10053/2 hrsz.-ú, 879 m2 nagyságú, zártkert megnevezésű ingatlanra 
vonatkozóan elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ajándékozási 
szerződés aláírására és a szükséges jognyilatkozatokat megtételére. 
 
Határidő: 2017. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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17. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
123/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2017. 
évi közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
42. § (1) bekezdés szerinti, 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2017. március 31. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
124/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, 
illetve utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében, részajánlattételi 
lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes nettó becsült értéke 14.335.000.-Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek beszerzése”, becsült értéke nettó 6.410.000.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek és papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 6.240.000.-Ft.  
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 1.685.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 
18.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2018. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű, 14.335.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend 
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szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 110/2017. (II. 23.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni.  
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; a Bíráló Bizottság elnöke 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2017. április 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
125/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés „Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás igénylése 2017” tárgyú pályázat 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
126/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Könyvtári célú érdekeltségnövelő 
támogatás igénylése 2017” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a „Könyvtári célú 
érdekeltségnövelő támogatás igénylése 2017” tárgyú pályázat benyújtását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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21. napirendi pont 
Előterjesztés a „Kiemelkedő partnervárosi kapcsolatok” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
127/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kiemelkedő partnervárosi 
kapcsolatok” című pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a hamburgi székhelyű 
„Lebendige Stadt” Alapítvány által meghirdetett „Kiemelkedő partnervárosi kapcsolatok” elnevezésű 
pályázati felhívásra, melyben bemutatja Maassluis és Hatvan testvérvárosi kapcsolatát. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatos eljárások lefolytatására. 
 
Határidő: 2017. március 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
128/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Testvér-települési programok és 
együttműködések” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívására, 
amelynek célja egy programsorozat megvalósítása elsősorban az erdélyi testvértelepülés, Kézdivásárhely 
bevonásával. A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os, a megpályázni kívánt összeg bruttó 
2.500.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok, együttműködések aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2017. március 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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129/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Testvér-települési programok és 
együttműködések” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.                  „Testvér-
települési programok és együttműködések” című pályázati felhívására 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.) Szinyei András alpolgármester, 

2.) Tóth Ivett Pályázati Osztály vezetője, 

3.) Ludányi Brigitta köznevelési referens, 

4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

Határidő: 2017. március 30. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés „Informatika a köz szolgálatában 2017” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos 
jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Én nem értek valamit ebben az előterjesztésben, ha valaki elmagyarázná. Az ár bruttó 356.000,- Ft. 
Nekünk csak ennyibe kerül?  
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
Akkor egy mondat hiányzik az utolsó részből. Tisztelt Bizottság, Tisztelt Képviselő Asszony! Tehát, a 
pályázati csomagnak az önereje került 356.000,- Ft-ba, De valóban, a pályázati kiírásban így szerepel, 
hogy ennek a 8 gépes alapcsomagnak az ára bruttó 356.000,- Ft, de az önerejét tekintve. Nem ennyibe 
kerül a 8 gép. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ezt mindjárt gondoltam, azért mondtam, hogy valamit nem értek. Csak lemaradt megint valami az 
előterjesztésből. És az összértéke mennyi? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
800.000,- Ft. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Kérem Tóth Ivett osztályvezetőt, fogalmazzon meg a bizottságnak erről egy módosító indítványt, és azt 
javaslom, hogy ezt a módosító indítványt nyújtsa be hozzá. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
Egy komplex, 8 gépes alapcsomagra lehetett pályázni, melynek az önereje 356.000,- Ft. A teljes 
bekerülési összeg 800.000,- Ft. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
130/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Informatika a köz szolgálatában 
2017” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az előterjesztéshez 
az alábbi módosító indítványt teszi: 
 
Az előterjesztés határozati javaslata helyébe az alábbi határozati javaslat lépjen. 
 
„Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az „Informatika a köz 
szolgálatában 2017” című pályázat benyújtását az Országos Informatikai Programiroda pályázati 
felhívására, amelynek révén 8 db számítógépet tartalmazó alapcsomag kerülhet beszerzésre az 
önkormányzat fenntartásában lévő minden óvodai telephely számára. Az eszközök ára, bekerülési értéke 
mintegy bruttó 800.000 Ft. Ebből az önkormányzat részéről fizetendő önerő 356.000,- Ft. Pénzügyi 
forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
131/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Informatika a köz szolgálatában 
2017” tárgyú pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot – a bizottság módosító indítványának figyelembe vételével –elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az „Informatika a köz 
szolgálatában 2017” című pályázat benyújtását az Országos Informatikai Programiroda pályázati 
felhívására, amelynek révén 8 db számítógépet tartalmazó alapcsomag kerülhet beszerzésre az 
önkormányzat fenntartásában lévő minden óvodai telephely számára. Az eszközök ára bruttó 356.000,- 
Ft. Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről az EuroHungaricum Alapítvánnyal 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
132/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „együttműködési megállapodás 
megkötéséről az EuroHungaricum Alapítvánnyal tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EuroHungaricum Alapítványnak „Az önkéntesség, 
mint érték-társadalmi szerepvállalás erősítése a hatvani és pásztói járásban” című pályázatának 
megvalósítására együttműködési megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanon történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
133/2017. (III. 29.) 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 3051 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen, természetben a Petőfi S. u. 37. számú ingatlan előtt 1 db akácfa  kivágásához, 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőris  beültetésével kerüljön pótlásra az ingatlan előtti  
közterületen. 
 
134/2017. (III. 29.) 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 5412/55 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen, természetben a Görgey u. 18. számú ingatlan előtt  3 db meggyfa kivágásához, 
azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db gömbkőris beültetésével kerüljenek pótlásra az ingatlan előtti, 
valamint a Petőfi utcai közterületen. 
 
135/2017. (III. 29.) 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 4568/54 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen, természetben a Horváth M. út 5. számú ingatlan mögött 13 db vadszilvafa  és 1 
db hársfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák  3 db nyírfa,   2 db piros virágú vadgesztenyefa,       
3 db díszcseresznye, 7 db kőris és 1 db gömbkőris beültetésével kerüljenek pótlásra a Horváth Mihály 
úti, Rákóczi úti, Nádasdy utcai és a Gódor Kálmán utcai  közterülteken. 
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136/2017. (III. 29.) 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 1978 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen, természetben a Bajcsy-Zs. u. 3. számú ingatlan mellett 1 db kőrisfa kivágásához, 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar beültetésével kerüljön pótlásra a hatvani Vadaspark 
területén. 
 
137/2017. (III. 29.) 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 hatvani 2331 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen, természetben a Bajcsy-Zs út 2. számú ingatlan előtt 1 db japánakácfa 
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar beültetésével kerüljön pótlásra a hatvani 
Vadaspark területén. 
 
138/2017. (III. 29.) 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 547  hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen, természetben a Gábor Á. u. 14. számú ingatlan előtt 1 db akácfa és 1 db eperfa 
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db fűzfa beültetésével kerüljenek pótlásra a hatvani 
Vadaspark területén 
 
139/2017. (III. 29.) 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 területen, természetben a Zagyva-ligetben 2 db zöldjuhar kivágásához, azzal a feltétellel, hogy 
a fák 2 db kocsányos tölgy beültetésével kerüljenek pótlásra a kivágás helyszínén. 
 
140/2017. (III. 29.) 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 4768 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú területen, természetben a Barcsay utca mögött 1 db fűzfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy 
a fa 1 db kőrisfa beültetésével kerüljön pótlásra a hatvani Vadaspark területén. 
 
141/2017. (III. 29.) 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 nem adja tulajdonosi hozzájárulását a hatvani 762 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú területen, természetben a Kölcsey u. 4. számú ingatlan előtt   2 db kőrisfa kivágásához, mert a 
fák egészségesek, balesetveszélyt nem jelentenek. 
 
142/2017. (III. 29.) 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 3978/20 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú területen, természetben a Hajós A. u. 1. számú ingatlanon 1 db keleti tuja kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növény 1 db kőrisfa beültetésével kerüljön pótlásra az ingatlan területén. 



 
 

  

57 

143/2017. (III. 29.) 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 318 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú területen, természetben a Mészáros Lázár u. 49-51. számú ingatlanon 1 db hársfa, 1 db 
szivarfa és 1 db diófa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db kőris beültetésével 
kerüljenek pótlásra a hatvani Vadaspark területén. 
 
144/2017. (III. 29.) 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 2760/2 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú területen, természetben a Balassi Bálint út 44. számú ingatlanon 1 db hársfa kivágásához, 
azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db kőrisfa beültetésével kerüljön pótlásra az ingatlan területén. 
 
145/2017. (III. 29.) 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 0331/46 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú területen, természetben a Robert Bosch utcai árokban 1 db fűzfa kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa beültetésével kerüljön pótlásra a hatvani Vadaspark területén. 
 
146/2017. (III. 29.) 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 3116 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú területen, természetben a Tizeshonvéd u 2. számú ingatlan előtti közterületen, 3 db tuja és 1 db 
hamisciprus kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények  3 db vérszilvafa beültetésével kerüljenek 
pótlásra a hatvani Vadaspark területén. 
 
147/2017. (III. 29.) 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 nem adja tulajdonosi hozzájárulását a hatvani 3116 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Tizeshonvéd u 2. számú ingatlan előtti közterületen 1 
db oszlopos tuja kivágásához, mert a növény ép, egészséges, ezért kivágása nem indokolt.  
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
148/2017. (III. 29.) 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 
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átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati fenntartású Mohács úti Bölcsőde (Hatvan, Mohács u. 
3.) udvarán lévő lábazatra élvédők felhelyezésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron u. 22.) bízza meg bruttó 127.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 2017. évi intézmény felújítások 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok 
felszámolásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Kérdésem lenne. Ha jól gondolom, ez a Betongép, betonkeverő üzem volt annak 
idején, amit most nekünk föl kell számolni. Ott maradt ez a hulladék, tudjuk, hogy ki volt a tulajdonos, 
vagy azóta hordtak még oda hulladékot, és azt kell eltakarítani? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Ez az előterjesztés az önkormányzati közterületeken található hulladékról, nem kimondottan a 
Betongéppel kapcsolatosan, hanem a következő előterjesztés vonatkozik arra. 
Ezek, amiket a közterület felügyelők észrevesznek, észlelnek. Az önkormányzatnak, mint tulajdonában 
lévő ingatlanokról, kötelessége összeszedni a hulladékot. Ez erről szól. A másik, a Betongép telephelyen, 
ott pedig nem tudjuk, sajnos, hogy ki helyezte oda azokat a hulladékokat. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát, amikor felszámolásra került ez a telep, ott azt eltakarították, azóta meg hordtak oda? 

Schósz Gabriella irodavezető 
Igen. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Azért, mert a tulajdonost tudtuk volna követni, csak nem volt őrizve az a terület, és odahordták a 
szemetet. Ez sem volt egyértelmű így az előterjesztésben. Köszönöm! 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Mind a két előterjesztésnél az van, hogy nem tudjuk, hogy kik a hulladékok gazdái. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
149/2017. (III. 29.) 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 az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett 
hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Szé-Gé Trans Kft.-t (székhely: 3009 
Kerekharaszt, Orgona u. 4.) bízza meg – inert hulladék esetében bruttó 8.130,- Ft/m3, kommunális 
hulladék esetében bruttó 10.290,- Ft/m3 árakon – legfeljebb bruttó 6.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2017. évi városüzemeltetési feladatai között az illegális 
hulladéklerakók felszámolása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon található inert hulladékok elszállításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
150/2017. (III. 29.) 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 hatvani 4890/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található 
634 m3 inert hulladék elszállításával és szakszerű elhelyezésével az Inert 60 Hulladékkezelő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Attila utca 51.) bízza meg bruttó  4.731,- Ft/ m3 egységáron bruttó 3.000.000,- 
Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2017. évi városüzemeltetési feladatok között a volt 
Betongép telepen elhelyezett hulladék elszállítása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási munkák 
megrendeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
151/2017. (III. 29.) 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 Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és 
rágcsálómentesítési feladatok ellátásával a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 
Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza meg bruttó 3.450.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2017. évi városüzemeltetési feladatai között a 
mezőgazdasági feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
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30. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
152/2017. (III. 29.) 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 hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth tér – Szent Mihály utca 
kereszteződésében lévő „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya a Mártírok úti kereszteződésig legyen 
hatályos és az ellenkező irányból haladók legyenek tájékoztatva a főút irányáról „Útkereszteződés 
alárendelt úttal” jelzőtáblával. Leszerelendő a Megállni tilos” jelzőtábla 20 m-es kiegészítő táblája és 
kihelyezendő egy „Útkereszteződés alárendelt úttal” jelzőtábla, a meglévő „Megállni tilos” jelzőtábla 
oszlopára. 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés a 3 sz. főút Bástya utca – Nádasdy Tamás utca közötti szakaszán lévő jelzőlámpás 
csomópontok forgalomirányításának és a Vécsey utca környékének forgalmi rend változtatásának 
felülvizsgálatáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Örök, visszatérő probléma, mióta ez át lett építve. Úgyhogy tarthatatlan lassan már a 
város forgalma. A város most elkölt erre 2.000.000,- Ft-ot, ami biztosan nem fogja megoldani ezt a 
problémát. Miért a város fizeti ezt, hiszen az útkezelőé a közút. Van-e garancia arra, hogy a fenti 
összegért elvégzett felülvizsgálatot a közút kezelője elfogadja, és ha szükséges, a változtatásokat elvégzi. 
Újra kell, hogy 1-2 évet várjunk, hogy kiderüljön, hogy ez sem old meg semmit? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Egyeztettünk az Állami Közútkezelővel, és az ő javaslatuk is az volt - a korábban elkészített 
szakvélemény alapján -, hogy készíttessük el a jelzőlámpás forgalmi rendszernek a tervezési munkáit,  a 
tervezőnek a terveket az állami közút kezelőjével egyeztetnie kell és a jelzőlámpás rendszerek 
átprogramozása a tervek szerint fog megvalósulni. Az árajánlatuk tartalmazza az utánkövetést is, ami azt 
jelenti, hogy a tervező a megvalósított és bevezetett rendszeren, amennyiben a tapasztalat szükségessé 
teszi a rendszeren az újabb módosításokat, úgy azt az ajánlatukban szereplő díjért elvégzik.  A „DISZI” 
előtti terület, Csaba utca - Vécsey tér, tehát ennek az egész területnek a forgalmi rendjét felülvizsgálják, 
hogy tudunk-e a 3-as útnak a forgalmi helyzetén javítani, tehát ez is a tervezési feladatok között van. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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153/2017. (III. 29.) 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, 3 sz. főút Bástya utca - Nádasdy Tamás utca közötti szakaszán 
lévő jelzőlámpás csomópontok forgalomirányításának felülvizsgálatának elkészítésével az Unitef - 
Szalamandra Mérnöki Iroda Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) bízza meg bruttó 
1.905.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között, a város és községgazdálkodás 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvany Irén utcában kialakításra kerülő forgalomtól elzárt területek tervezéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
154/2017. (III. 29.) 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, Hatvany Irén utcában a forgalomtól elzárt területek tervezési 
munkáival Somfai Péter tervezőt (székhely: 3200 Gyöngyös, Szőlőskert utca 2.) bízza meg 40.000,- Ft 
(alanyi adómentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között, a város és községgazdálkodás 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
33. napirendi pont 
Előterjesztés szervízút karbantartási munkáiról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
155/2017. (III. 29.) 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 Rákóczi út Arany János utca és a Béke út közötti szervízútjának 
karbantartásával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 317.500,-Ft összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
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34. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Majtényi utcát és a Thurzó utcai parkolót érintő forgalomtechnikai 
módosításról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Itt, a Postánál borzasztó a parkolás helyzete e nélkül is. A 4 db parkolóhelyet a vendégek hogyan vehetik 
majd igénybe? Megáll a főúton, és onnan telefonál, vagy mit csinál? Vagy ez csak a dolgozóké lesz? 
Mennyibe kerül ez majd a városnak, milyen forrásból? Most még szűkítünk a parkolási helyen, nincs 
ezzel gond, lehet gyalog is menni a Postára. Ha valaki kap egy 25 kg-os csomagot, mondjuk meg tud állni 
valahol a DISZI előtt, onnan cipelheti el, legyen az öreg vagy fiatal, tehát így is áldatlan állapotok vannak 
ott egész nap.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Kulcsos parkolóhelyeket tervezünk erre a területre, tehát erről a 4 parkolóhelyről a Művelődési Ház 
rendelkezhet, hogyha érkezik vendég. Ha tudják, hogy érkezik, akkor kinyitják előre, ha pedig nem, akkor 
a parkoló közötti területen meg tud addig állni, amíg kér kulcsot. Ha engedélyezik, kinyitják, illetve utána 
lezárják. Ezt úgy hívják, hogy parkolóőr. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És ez mennyibe fog kerülni? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
20.000,- Ft körül van egy ilyen parkolóőrnek az elhelyezésére az előzetes árajánlatok alapján, ezt még 
nem hoztuk. 
 
Jegyző : Gabi, mondd már el, hogy mia problémának a gyökere 
 
Gabi: problémának a gyökere az, hogy a Grassalkovich úti buszmegálló, ahol Budapest irányába fel lehet 
szállni buszokra, az a jelzés érkezett hozzánk, hogy, mivel a Postánál lévő, meg a Művelődési Háznál 
lévő parkolóhelyekre beállnak azok, akik elutaznak például dolgozni, elfoglalják a parkolóhelyeket egész 
napra. A másik az, hogy ezek közterületi parkoló helyek, nem kimondottan a Postának a parkoló helye. A 
Postának, az ügyfelek számára nincsen kimondottan parkoló hely. A Művelődési Ház az az 
Önkormányzat intézménye, és igen sok problémát okoz, hogy az ott dolgozók, meg a vendégek nem 
tudnak odaállni.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Meg kell oldani, a rakodáshoz is biztosítani kell parkolási lehetőséget. Nagyon kevés a parkolóhely. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
156/2017. (III. 29.) 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 
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átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Majtényi utca, Bajcsy–Zsilinszky úti 
kereszteződésébe „Megállni tilos” jelzőtábla, „20 m”-es kiegészítő táblával kerüljön kihelyezésre. 
157/2017. (III. 29.) 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 hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Thurzó utcai parkolóba, a Grassalkovich 
Művelődési Ház mellett legközelebb lévő 2 - 2 parkolóhelyre 4 db parkolóőr kerüljön beépítésre. 
 
35. napirendi pont 
Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 
felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
158/2017. (III. 29.) 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, Horváth Mihály u. 5. sz. alatti ingatlan mögötti terület 
közvilágítási hálózat kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 
8.) bízza meg bruttó 2.323.719,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői keretének terhére 
rendelkezésre áll. 
 
36. napirendi pont 
Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
159/2017. (III. 29.) 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 úgy dönt, hogy a Barcsay Jenő utca és a Zrínyi utca rossz állapotú 
betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 512 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 4.860.081,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére 4.000.000,- Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Nádas 
Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 860.081,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
37. napirendi pont 
Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
160/2017. (III. 29.) 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 MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza 
meg a Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 11. sz. alatti ingatlan előtt található csapadékvíz hálózat és az 
aszfaltos útburkolat sérüléseinek feltárási és javítási munkálataival, valamint a Hatvan, Kossuth tér 3. sz. 
alatti ingatlannál található víznyelő javítási munkálataival összesen bruttó 565.150,- összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
161/2017. (III. 29.) 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 Norma-Bau-Építő Kft.–t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza 
meg a Hatvan, Munkácsy Mihály utca 18/B. sz. alatti ingatlan előtt található víznyelő szintbeemelési 
munkálataival, valamint a Hatvan, Cukorgyári emlékház előtti parkolóban található 2 db víznyelő 
szintbeemelési munkálataival, az aszfalt és a térkő találkozásánál található 1,5 m2 terület helyreállítási 
munkálataival összesen bruttó 215.900,- összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
38. napirendi pont  
Előterjesztés zárt csapadékhálózat tisztításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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162/2017. (III. 29.) 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 város közigazgatási területén lévő zárt csapadékcsatornák gépi tisztítási 
munkáival a Papi Profi Csatornatisztító Kft.-t (székhely: 2151 Fót, Nyírfa u. 15.) bízza meg bruttó 920,- 
Ft/m, 26.000,- Ft/óra, egységárakon 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
39. napirendi pont  
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó              
Nonprofit Kft. Közbeszerzési és beszerzési szabályzatának módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
163/2017. (III. 29.) 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. melléklet szerinti átruházott hatáskörben eljárva elfogadja a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.  (cégjegyzéksz.: 10-09032167; székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Közbeszerzési és beszerzési szabályzatát. 
 
40. napirendi pont  
Előterjesztés Tourinform iroda kivitelezéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Majd’ 10.000.000,- Ft-ért átalakítjuk. Mennyi a bérleti díj? Az általános tartalékból vegyünk el „x” Ft-ot, 
ha összeadom, 3.000.000,- Ft a 20.000.000,- Ft –ból.  
 
Papp István bizottsági elnök 
A Tourinform Irodát az önkormányzat fogja működtetni, bérleti díjat nem fog fizetni. A címet a Magyar 
Turisztikai Ügynökségtől kell elnyerni. 2015-ben biztosították a 2 fős létszámot. 1 főt már felvettünk, 
akinek a turisztikai ügynökség általi elfogadása folyamatban van. Város-turisztikai stratégia 
kialakításában kell közreműködni. A 2. munkatárs középfokú végzettségű lesz, ha elindul az iroda, akkor 
vesszük fel. Mi várható ettől?   A turisztikai fejlődés elindult, Vadas-park, Integrált Múzeum, programok. 
A város turisztikai fejlődése várható. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
2014-ben vettük fel a kapcsolatot a Turisztikai Ügynökséggel (régi nevén). Komoly feltételei voltak. Az 
irodalétesítési feltételeknek ez az ingatlan megfelelt. Be kell mutatni az irodát az ügynökségnek, majd 
bekapcsolják a hálózatba, így különböző lehetőségek nyílnak meg, mint például program 
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összeegyeztetések. Turisztikai láncolatba kerül be Hatvan városa. Főleg az 1 napos, illetve a 2-3 napos 
látogatók száma fog növekedni, és ez volt az alapvető cél. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
164/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Tourinform iroda kivitelezéséről 
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 
hrsz.-ú ingatlan 5318/2/A/2 társasházi különlapon nyilvántartott önkormányzati tulajdonrészének 
Tourinform iroda céljára történő átalakítási munkáival a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 5.816.219,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a „Tourinform Iroda kialakítása Grassalkovich úton” költséghelyen 
3.500.000,-Ft összegben rendelkezésre áll, valamint 2.316.219,-Ft összeg az általános tartalékkeretből 
kerül biztosításra. 
 

Határidő: 2017. április 15. (szerződéskötésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
41. napirendi pont  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
165/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- 
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a NIPÜF Hatvan Ipari 
Park Kft. (székhely: 1061 Budapest, Király utca 16.) kérelmére, az általa a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló Hatvan külterületi kivett út művelési ágú, 0331/38 hrsz.-ú és közút 
művelési ágú 0331/46 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Robert Bosch út felett létesítendő összekötő 
áruszállító folyosórendszer megvalósításához - a Bosch jelenlegi ipartelepe és a NIPÜF Hatvan Ipari 
Park Kft. által létesítendő új épület között - azzal, hogy a tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az  
egyéb hozzájárulások, engedélyek beszerzése alól, valamint a létesítmény megvalósítása során a 
létesítményre vonatkozó előírások, szabályok maradéktalan betartása kötelező. 
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Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
42. napirendi pont  
Előterjesztés a „Sportból a legtöbbet” című pályázathoz kapcsolódó hozzájárulásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
166/2017. (III. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Sportból a legtöbbet” című 
pályázathoz kapcsolódó hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Tízpróba Magyarország Kft. „Sportból a 
legtöbbet” című pályázati felhívására a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 
13.) által benyújtandó pályázatot. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázatokhoz szükséges adatlapok aláírására.  
 
Határidő: 2017. április 7. (pályázati adatlapok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
43. napirendi pont  
Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 
felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
167/2017. (III. 29.) 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, Görbeéri üdülőterületen közvilágítási lámpatestek 
felszerelésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
1.020.813,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői keretének terhére 
rendelkezésre áll. 
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44. napirendi pont  
Egyebek 
 
 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén, megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 35 perckor befejezettnek nyilvánította. 

  
 

K.m.f. 
 
  
 
 
 Kondek Zsolt  Papp István 
 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 
   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese Városfejlesztési bizottság elnöke 
 
 
 
 


