
 
 

  

157 
 

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

Bizottság 2017. június 28-án, 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   

 
Később érkezett: 
          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 
 Dudásné Csikós Ágnes  általános igazgatási osztályvezető 
 Rékasi Éva    számviteli, vagyonnyilvántartási -és kezelési osztályvezető 
 Szabó János   főépítész 
 Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  

Múzeum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Basa István   3000 Hatvan, József A. u. 2.  ingatlan tulajdonos 
 Basa Istvánné   3000 Hatvan, József A. u. 2.  ingatlan tulajdonos 
 Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 
 

***** 
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, egy fő később érkezik. 
 
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 elnök-helyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy vegyék le a meghívón szereplő 11. számú napirendi 
pontot (Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött támogatási szerződés 
módosításáról) és 11. napirendi pontként a következő előterjesztést tárgyalják meg: 
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- Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre kötendő 
támogatási szerződésről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő : Horváth Richárd polgármester 

  Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak. 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a meghívón feltüntetett 11. számú napirendi pont helyett az 
„Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre kötendő 
támogatási szerződésről című napirendi pont kerüljön tárgyalásra. 

 
09. óra 03.  perc: Megérkezett Marján János bizottsági tag. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy vegyék fel a meghívón feltüntetett 35. napirendi pont után a következő 
napirendi pontokat: 
 

- Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanon épülő társasházhoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
- Előterjesztés a hatvani 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú társasházi lakások 

megvásárlásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
- Előterjesztés a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű pályázat 

megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás aláírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

    
továbbá kérte, hogy első napirendi pontként tárgyalják meg a meghívó 34. pontjában feltüntetett, 
„Előterjesztés a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról” című napirendi pontot. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti három előterjesztést felvegyék napirendre, és 1. 
napirendi pontként kerüljön tárgyalásra a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai 
módosításról szóló előterjesztés. 
 
Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
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 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
321/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. június 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület vételi 
ajánlatáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 

   
3. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos 
döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

  Előadó: dr. Veres András ügyvéd  
 
4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő üzletrészhányad értékesítésére 
vonatkozó szándéknyilatkozatról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés Hatvan város logója használatának engedélyezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő a 4 - 5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

  Előadó a 4 - 5. napirendi pontig: dr. Kovács Éva   
 
6. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó 

módosításával kapcsolatos tervezői díj kifizetéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
7. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre szóló 

módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő a  6 - 7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

  Előadó a  6 - 7. napirendi pontig: Szabó János főépítész 
 
8. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes ált. igazgatási osztályvezető 
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9. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft-vel létrejött együttműködési megállapodással  

kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11.  Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12.  Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre kötendő 
támogatási szerződésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő a 9 – 12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 9 – 12. napirendi pontig:  Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
13.  Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos 

döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
14.  Előterjesztés a nagygombosi járdaépítéssel kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

15.  Előterjesztés a hatvani 10128/3, 10128/4 és 10128/21 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonását  
megelőzően kötendő megállapodásról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

16.  Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17.  Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 2614/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 

nem lakáscélú helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18.   Előterjesztés Hatvan város szennyvíz közműveit érintő építőipari munkákra és beépítéssel 
komplett gépbeszerzésekre vonatkozó szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő a  13 – 18. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 13 – 18. napirendi pontig:  Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető                                  
 

19.  Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
20.   Előterjesztés a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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21.  Előterjesztés a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról   

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

22.  Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatról    

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

23.  Előterjesztés a „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24.  Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázat benyújtásának 
utólagos jóváhagyásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

25.  Előterjesztés az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázatról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

26.  Tájékoztató a 2016. évben Terület - és településfejlesztési Operatív Program keretében 
benyújtott támogatási kérelmekről 

( TÁJÉKOZTATÓ  –  TUDOMÁSULVÉTEL )   
Előterjesztő a 19 - 26. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

  Előadó a 19 - 26. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  
 

27.  Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 
felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

28.  Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 
felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

29.  Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

30.  Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
   

31.  Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői 
kerete egy részének felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

32.  Előterjesztés csapadékvíz hálózat üzemeltetéssel kapcsolatos döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

33.  Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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34.  Előterjesztés a Hatvany Irén utcában kialakításra kerülő forgalomtól elzárt területek miatti 
forgalmi rend változásról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
     

35.  Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemetőben díszsírhely-támfal kialakításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő, előadó a 27 – 35. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  

       városfejlesztési irodavezető 
 

36.  Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanon épülő társasházhoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

    
37.  Előterjesztés a hatvani 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú társasházi lakások 

megvásárlásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
38.  Előterjesztés a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű pályázat megvalósításához 

szükséges együttműködési megállapodás aláírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
39.  Egyebek 

 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Megvizsgáltuk ismételten Basa úrék kérésére a József Attila u. forgalmi rendjét, és javasoljuk, hogy 
továbbra is a jelenlegi forgalmi rend maradjon. A kollégák voltak kint, fotókat is készítettek a 
helyszínről. Egyetlen autó nem járt ott akkor. Nincs olyan zavaró hatás, amit az ügyfelek panaszolnak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Voltak kint a közterület-felügyelők, meg a hivatal dolgozói is többször, egyeztettek. Rendőrségi 
szakvéleményt is kértünk. Az udvarba - ki van írva- be lehet állni a vendégeknek. Arról a hivatal nem 
tehet, hogyha nem állnak be. Mi nem tilthatjuk meg, hogy egy magasabb gépjármű, ami nem fér be a 
bejárón, ne álljon meg kint, nem tilthatjuk meg egy áruszállító autónak, hogy az üzlet előtt ne álljon 
meg. Ha az önök lakása előtt megáll, akkor fotózzák le, jelentsék fel, mi megbírságoljuk. Ennyit tudunk 
tenni. Mi teljes jóindulattal állunk az ügyhöz, de nem vagyunk bíróság. Mi a helyzetet úgy oldjuk meg, 
hogy mindenkinek megfeleljen. Most megadom Basa István úrnak 2 percre a szót. 
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Basa István 
Annyit akarok mondani, hogy a fennmaradási – és használatbavételi engedélyhez, ami abban le van 
írva, ahhoz ragaszkodunk. Basa Istvánné felolvassa a fennmaradási engedélyt. Akkor is ragaszkodunk 
ahhoz, hogy az ügy tovább legyen folytatva, ezt a módosítást szerettük volna végrehajtatni. Basa 
Istvánné felolvassa a kérelmüket. 
 
Volt már egy előterjesztés 2121-127/2015. sorszámmal. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításról. 
A József A. u. 4. szám előtt engedélyezett és jóváhagyott „megállni tilos” tábla megszüntetése indokolt, 
mivel az üzlet előtti területen az áruszállítás és rakodás egyéb módon nem biztosítható. Kikérték a 
rendőrségi véleményt is ugyanerről, és az így fogalmaz: „Tisztelt Polgármesteri Hivatal, Műszaki-, és 
Városfejlesztési Iroda, Schósz Gabriella részére, Hatvan. Fenti hivatkozási számú ügyükben a területet 
bejártam és javaslom, hogy a Hatvan, József A. u. 4. számú ház előtt engedélyezi a „megállni tilos” 
jelzőtábla elbontását.” Annak ellenére, hogy a műszaki iroda, vagy a tervet, aki készítette, úgy 
készítették el ezt az úttervet, hogy oda be lett tervezve ez a tábla is. Az üzletnek van 5 parkolója, van 
egy 35 m2-es zöldfelülete, van 10 parkoló az utcában, tehát nem indokolt semmiféleképpen az, hogy a 
mi kapubejárónkat használják zajjal, piszokkal, nem beszélve arról, hogy még késsel is fenyegettek, 
amikor szóltunk. Olyan, mintha ki se lenne téve a jelzőtábla, mert ott a rendőrség ellenőrizni nem tud 
semmit, meg a közterület felügyelet se, mert nem egyértelmű a tábla. A megállni tilos tábla maradjon 
ott, és vegyék le róla a kiegészítő táblát. Akik bementek oda, nagyon jól tudják, hogy be van pakolva 
áruval a terület, olyan szabálytalan működések folynak ott, ami a mi életminőségünket teljesen 
eltapossa most már 10 éve. 
Ezt a bürokratikus ügyintézést, amivel húzzák-halasztják az időt 2005. óta, nem a valóságot vizsgálják, 
hanem a bürökráciát erősítik. Erre kérem a bizottságot, hogy azt szavazzák meg, hogy tegyék ki a 
megállni- és várakozni tilos jelzőtáblát oda, ahol a tervrajzban le van írva, és mind a két oldalra 
hatályosítsák, hogy se az üzlet előtt, se mi előttünk ne tudjanak megállni, aki odajön vásárolni, az álljon 
meg vagy abban a parkolóban, vagy álljon be az udvarba. Még egyszer kérem a bizottságot, mert már 
több lehetőségem az önkormányzatnál nincs, millió olyan fényképem van, minden nap ott pöfögtetik az 
autót, ott csapkodják az ajtókat, tehát kérjük, követeljük, hogy azt a megállni- és várakozni tilos 
jelzőtáblát hagyják úgy, ahogy ki van téve, de a 20 m távolságot, meg az árurakodást teljes mértékben 
szüntessék meg, szedjék le azt a táblát onnan. Helyette tegyék ki, hogy a megállni tilos tábla mindkét 
oldalra hatályos legyen egészen a Mészáros Lázár utcáig. Úgy tudom, ezért a területért Kondek Zsolt 
felelős. Azt javaslom, hogy ne fogadják el a műszaki iroda vezetőjének a javaslatát. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Felhozták a korábbi döntések eredményét. Azt önök pontosan tudják, hogy korábban a 
Kormányhivatalt is megjárta ez az ügy, a felettes szervhez önök írtak, és a forgalmi rendet a 
kormányhivatal útügyi osztálya helyben hagyta. Most a kollégák ellenőrizték azt is, ha a fotókat 
megnézték, az utolsó képeken a parkolóhelyeket ellenőrizték, a parkolóba be lehetett állni, viszont 
senki nem tudja kötelezni az üzletben vásárlókat, hogy kötelezően beálljanak oda. Az építésügyi 
hatósági határozat arról szól, hogy biztosítaniuk kell a parkolóhelyeket. Azt nem írja elő senki, hogy 
kötelező oda az üzlettulajdonosnak beterelni a vásárlókat. 
 
Basa Istvánné 
Ne tessék már ilyet mondani! Erről tervrajz van készítve, 5 db autóparkolónak. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Az a parkolóhelyeket biztosítja. 
 
Basa Istvánné 
Ne tessék már ilyet mondani, nincsen biztosítva, hát végig be van pakolva! 
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Papp István bizottsági elnök 
Mi jogszabály szerint járunk el. Attól függetlenül, hogy önöknek milyen sérelmeik vannak, amiket itt 
elmondtak, arról az önkormányzat és a hatósági hivatal nem tehet. Van a sarkon egy kamera, ami 
állandóan működik. Ha szabálytalanul parkol valaki, akkor a felvételek alapján büntethető. Ha 
levesszük a 20 m kiegészítő táblát, ahogy ön mondja, akkor is oda fognak állni. 
Ön elé még beállnak? 
 
Basa István 
Persze, hogy beállnak. Már ezer levelet írtam, bízom a rendőrség közlekedési osztályában. Meg tudott 
védeni a közlekedési osztály a gumikerékkel, meg a műszaki osztály is. 1 évig bírta ki a gumikerék. 
Bejelentették, hogy balesetveszélyes, meg akadály. Egyértelműsíteni kéne ezt a táblát, hogy mindkét 
oldalra hatályos, és gyorsított eljárásban, és sűrűbb ellenőrzés kell, ha jogtalanul állnak oda. Ha 
végeztek az üléssel, kérem, csinálják meg minél előbb a jegyzőkönyvet, hogy tovább tudjak lépni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Folytatjuk az ülést. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Egy percre szeretném igénybe venni a tisztelt vendégek türelmét. Ez egy óriási szomszéd-vita, amit 
megörököltünk, de egyet tudnia kell, ez a pénzügyi bizottság, ahol most vagyunk, nem bíróság, tehát 
mi szakhatósági vélemények alapján döntünk, ezért kértük azokat, és nincs jogom felülbírálni. A 
szakhatóságok egyetlen helyen sem támogatták az ön javaslatát. Ha hozzájut egy bírósági ítélethez, 
amiben kötelez minket a bíróság, akkor az alapján a véleményünket megváltoztatjuk. Jelenleg a 
szakhatóság ezen a véleményen van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A parkolók után már nem lehet megállni, tiltja a tábla. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
322/2017. (VI. 28.) 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 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
255/2017. (IV.27.) sz. határozata szerinti forgalmi rend maradjon érvényben a Hatvan, József Attila 
utcában. 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület vételi ajánlatáról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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323/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a  Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület vételi 
ajánlatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves-Alatkai Hagyományőrző és 
Környezetvédelmi  Egyesületnek (3360 Heves Pacsirta u. 1.)  a hatvani  5331/42 hrsz-ú,   
természetben 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. sz. alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatáról 
szóló polgármesteri tájékoztatást elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati   

  Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője útján” 
 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az öt 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
324/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”           
(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a            
társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.           
§-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2016.01.01.-2016.05.31. időszakra szóló 
tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének 
jóváhagyásáról akként, hogy azt 4 718 eFt eszközök és források egyező összegével, - 1 665 eFt         
saját tőkével, 700 eFt jegyzett tőkével és 205 e Ft adózott eredménnyel fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen 
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen        
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határidő: A Kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
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325/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően  
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”        
(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a           
társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.            
§-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2016.06.01. fordulónapra készített           
korrigált végelszámolási nyitó mérlegének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen 
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen            
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határidő: A Kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 
326/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően  
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”         
(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a           
társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4.         
§-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” 2016.06.01.-2017.05.31. időszakra szóló 
egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról akként,          
hogy azt 3 900 eFt eszközök és források egyező összegével, - 1 684 eFt saját tőkével, 700 eFt               
jegyzett tőkével és -19 e Ft adózott eredménnyel fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen 
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen                  
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határidő: A Kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 
327/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően   
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”            
(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a                 
társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaság felügyelőbizottsági 
tagjainak 2017. július 1. napjától 2020. június 31. napjáig tartó határozott időtartamra  
 
Hargitai Katalin 3000 Hatvan, Kertész utca 5., 
Kondek Zsolt 3000 Hatvan, Váci Mihály utca 7., és 
Papp István 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 7. 

szám alatti lakosok kerüljenek megválasztásra.  

A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen 
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen            
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határidő: A Kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 
328/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően    
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” végelszámolásával kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”          
(cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a             
társaság könyvvizsgálójának 2017. július 1. napjától 2020. május 31. napjáig számított határozott 
időtartamra megválasztja a GABOL Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 3000           
Hatvan, Irinyi János utca 10.; képv.: Oláh Gábor ügyvezető; cg.10-09-033250; MKK             
nyilvántartási száma: 004062; személyesen közreműködő kijelölt könyvvizsgáló: Oláh Gábor  
kamarai tag könyvvizsgáló /MKVK tagszáma: 000081) javasolja 50.000,-Ft+Áfa/év megbízási díj. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen 
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen         
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határidő: A Kft. soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan Város polgármestere” 
 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban meglévő üzletrészhányad értékesítésére 
vonatkozó szándéknyilatkozatról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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, 1 nem szavazattal, és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
329/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi        
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban meglevő üzletrészhányad értékesítésére 
vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvan és          
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban meglevő üzletrészének – a tárgyalások eredményeként meghatározott - hányadát 
értékesíteni kívánja a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrészhányad értékesítése           
érdekében, a vételi szándéknyilatkozat megtételéhez szükséges tárgyalásokat folytassa le és annak 
eredményeként a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részéről tett vételi ajánlatot - az 
üzletrészhányad átruházáshoz szükséges - döntés meghozatala érdekében terjessze a képviselő-   
testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város logója használatának engedélyezéséről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen Elnök Úr a szót! Támogathatónak tartom ezt a város népszerűsítését, azt is, hogy 
logóval ellátott tárgyak kerüljenek ki. Szeretném tudni, hogy ezek a tárgyak igényes kivitelűek-e, 
vállalhatók-e, ezért javaslom, hogy a vállalkozó mutassa be, melyek azok, amikre a logót el kívánja 
helyezni, és ezután kaphassa meg az engedélyt. Ha új tárgy kerül be ebbe a körbe, akkor kerülhessen 
rá a logó, ha ezt az önkormányzat erre kijelölt szervének bemutatta. Csak így tudom ezt a javaslatot 
támogatni. 
 
dr. Kovács Éva aljegyző  
Tisztelt Bizottság! Az előterjesztésben, a Tourinform Iroda melletti porcelánboltról van szó, ott a 
hölgy kérte ezt a hozzájárulást az önkormányzattól, csatolt is be látványtervet, egyelőre tányért és 
bögrét tervez, azon a kastély képe látható, és a kép felett, illetve alatt van elhelyezve a logó. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Felvállalható, igényes?  
 
dr. Kovács Éva aljegyző  
Igen. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Csak ez nem derült ki az előterjesztésből. Akkor így tudom támogatni, ha látták, és igényes.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
330/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város logója használatának engedélyezéséről szóló előterjesztést         
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Maksa Józsefné egyéni vállalkozó - 
3000 Hatvan, Grassalkovich út 12. szám - részére, hogy feltüntesse Hatvan város logóját a város 
nevezetességeinek népszerűsítése érdekében az általa készítetett ajándéktárgyakon. Maksa             
Józsefné egyéni vállalkozó a logó használatáért 10.000,-Ft/év összegű díjat köteles fizetni az 
önkormányzat részére. Kérelmező az éves díjak megfizetését követően visszavonásig használhatja         
a logót a kérelmező egyéni vállalkozói tevékenységének folytatása alatt. 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 

 
6. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre vonatkozó 
módosításával kapcsolatos tervezői díj kifizetéséről 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
331/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek egyéb részterületekre 
vonatkozó módosításával kapcsolatos tervezői díj kifizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközöknek a 879/2016          
(XI. 24.) számú határozat szerinti módosítása kapcsán a tervezési feladatok ellátásáért a VÁTI 
Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft. (1016 Budapest, József körút 29.) részére bruttó              
5.207.000,- Ft összeget kifizetését engedélyezi. 
Az ehhez szükséges pénzügyi forrás a településrendezési eszközök módosítását kérelmezők által          
az önkormányzat részére megfizetett összeg alapján rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
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7. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre szóló 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
332/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre 
szóló módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében 
dönt a hatvani belterületi 5167, 5176, 5165/1 és 5165/2 hrsz.-ú, és a hatvani külterületi 024/67 
hrsz.-ú ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében dönt a Településrendezési Eszközeinek a fenti 
kiemelt fejlesztési területekre szóló módosításának megindításáról, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a költségviselésre vonatkozó megállapodások megkötésére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
(Előterjesztés és beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
333/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról  
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
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Molnár Csenge Zeline, Tamaska Lili, Balázs Martin József, Nagy Petra, Szilágyi Gergő 
Imre, Ludányi Liliána, Semegi Gréta, Klajzsovics Írisz Hella, Szajkó Imre Attila, 
Herényi Hanna, Hernádi Ármin Ruven, Bitter Lili, Tóth Sebestyén, Mátrai Kende, 
Kovács Panna, Kis Anna, Zólyomi Dávid és Zólyomi Dóra gyermekeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától 
vehet igénybe. 

 
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 720.000,- Ft – azaz hétszázhúszezer 

forint – támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
„Fiatalok helyi életkezdési támogatása” előirányzat terhére. 

           
 Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 

Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft-vel létrejött együttműködési megállapodással 
kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
334/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft-vel létrejött együttműködési                
megállapodással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch Elektronika             
Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás              
keretei között 2017. évben 160.803.- e Ft kiadás kerüljön finanszírozásra a melléklet szerinti 
tartalommal, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben 157.644.- e Ft erejéig beépítésre került, 3.159.- e Ft a 
többletadó bevétel terhére kerül finanszírozásra, valamint 20.654.- e Ft a 2018. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. december 31. (fejlesztések elvégzésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
335/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft-vel létrejött együttműködési    
megállapodással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 



 
 

  

172 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét         
arra, hogy a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.)           
létrejött együttműködési megállapodás keretében szervezendő nyári gyermektáborozáshoz             
szükséges megbízási szerződéseket az önkormányzat nevében megkösse. A megbízási szerződések 
pénzügyi fedezete a …/2017. (VI.29.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal létrejött együttműködési megállapodás 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
336/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. 
szándékát, mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további – ötödik – ún. Bosch 
osztályt kíván indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály                   
indításával. A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a jelen határozat            
mellékletét képező – együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és                
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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337/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Szabó László 
(lakhelye: 3000 Hatvan, Horváth M. út 1. 3/7.) bérlő részére, hogy az általa bérelt, önkormányzati 
tulajdonban álló, 3000 Hatvan, Horváth M. út 1. 3/7. szám alatti önkormányzati bérlakást egyéni 
vállalkozóként vállalkozási tevékenysége folytatása érdekében székhelyként bejelentse a Heves 
Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala felé, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre kötendő 
támogatási szerződésről 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
338/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre kötendő 
támogatási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 2017. július 1. napjától           
kezdődő hatállyal 2017. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést          
köt a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében 1.400.000,- Ft, azaz            
Egymillió négyszázezer forint összeg erejéig eszközfejlesztési támogatást nyújt a kizárólagos 
tulajdonában lévő Kft. részére. A fedezet az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos 
döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
három határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
339/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodásokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Dr. Mráz Zoltán (lakóhelye: 8000 Székesfehérvár, 
Bástya u. 2. földszint 2.) tulajdonos és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft. "f. a." (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Rigó utca 45. 3.), mint a tulajdonos ingatlanán beruházó gazdasági társaság között 
létrejött átjárási szolgalom alapításáról és közterületi parkolóhelyek létesítéséről szóló megállapodás 
megszüntetésére vonatkozó okiratot megkösse. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást megszüntető dokumentumot annak 
aláírását követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 
 
Határidő: 2017. július 31. (a megállapodást megszüntető okirat megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
340/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodásokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,            
hogy Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Dr. Mráz Zoltán (lakóhelye: 8000 
Székesfehérvár, Bástya u. 2. földszint 2.) tulajdonos és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft. "f. a." 
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Rigó utca 45. 3.), mint a tulajdonos ingatlanán beruházó            
gazdasági társaság között létrejött vezetékjog alapításáról szóló megállapodás megszüntetésére 
vonatkozó okiratot megkösse.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást megszüntető dokumentumot           
annak aláírását követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 
 
Határidő: 2017. július 31. (a megállapodást megszüntető okirat megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
341/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodásokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 



 
 

  

175 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,          
hogy Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát  
képező csapadékvíz-elvezető rendszer 5-0-0-0-0 jelű gerinccsatornájának a hatvani  5176, 5167,  
5157, 5164, 5162 és 5159 hrsz. alatti ingatlanokon lévő szakaszának kiváltásával kapcsolatos            
eljárási cselekményeket megtegye. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés a nagygombosi járdaépítéssel kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
342/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a nagygombosi járdaépítéssel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és          
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,          
hogy Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
ingatlanhasznosítási szerződést kössön a Magyar Állam 1/1 hányadú tulajdonában és a Magyar          
Közút Nonprofit Zrt. 1/1 hányadú vagyonkezelésében álló hatvani 0449 hrsz.-ú földrészleten 137,6  
m2 területen megvalósuló járdaépítéssel kapcsolatban. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást annak aláírását követően           
utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 
 
Határidő: 2017. július 31. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 10128/3, 10128/4 és 10128/21 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonását  
megelőzően kötendő megállapodásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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343/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 10128/3, 10128/4 és 10128/21 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe 
vonását megelőzően kötendő megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a hatvani 10128/3 helyrajzi 
számú kivett zártkerti művelés alól kivett földterület, a hatvani 10128/4 helyrajzi számú kivett 
zártkerti művelés alól kivett földterület, valamint a hatvani 10128/21 helyrajzi számú kivett              
zártkerti művelés alól kivett ingatlan belterületbe vonását kérelmező tulajdonosaival a magánerő 
bevonásával megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló           
45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén 
irányadó szabályairól szóló 4. §-ban foglaltak szerint, melyben a belterületbe vonást kérő ingatlan 
tulajdonosa saját költségén vállalja a földrészlet ellátását biztosító, a hatályos szabályozási tervben 
kijelölt vagy hatósági határozatban előírt közút kiépítését, a közműhálózat fejlesztését, valamint a 
környezetvédelmi és egyéb szükséges beruházások létesítését. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
16. 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 az öt 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
 
344/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot             
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2017. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának            
elfogadásáról szóló 121/2017 (II. 23.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe 
jelen határozat melléklete lép. 
Határidő: 2017. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
345/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
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feladattervvel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot                  
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani         
Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.) Csiga csoportja vizesblokkjának teljes       
felújításával a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó 1.463.459,-          
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 a 2017. évi intézmény felújítások 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
346/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot                
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani             
Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.) udvari tárolója tetejének cseréjével a CASTUS        
ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó 124.968,- 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 a 2017. évi intézmény felújítások 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
347/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot           
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani             
Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Gódor K. u. 13.) Cinege csoportja vizesblokkjának részleges   
felújítási munkáival a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó 
1.352.807,- 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 a 2017. évi intézmény felújítások 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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348/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot           
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Hajós úti Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.)  
Katica csoportja udvarán található sérült, balesetveszélyes ütéscsillapító burkolatának felújítási 
munkáival az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 
91.572,- 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 a 2017. évi intézmény felújítások 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 2614/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
nem lakáscélú helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
349/2017. (VI. 28.) 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 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2614/1 helyrajzi számú, természetben 3000 
Hatvan, Bezerédi u. 2. szám alatti ingatlan egy helyiségét (a Szociális Bolt volt helyisége, 37,62         
m2), valamint a hozzá tartozó, másokkal közös használatú helyiségeket a Polgárőrség Hatvan 
Közhasznú Szervezet (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 2017. június 1-jétől 2018. 
május 31-ig terjedő határozott időtartamra havi 3750,- Ft (ÁFA mentes) bérleti díj fejében, 
közérdekből, közérdekű tevékenység végzésére bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló  
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 47. 
§-ában rögzített feltételekkel. 
 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város szennyvíz közműveit érintő építőipari munkákra és beépítéssel 
komplett gépbeszerzésekre vonatkozó szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
350/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város szennyvíz közműveit érintő építőipari munkákra és 
beépítéssel komplett gépbeszerzésekre vonatkozó szerződés módosításáról szóló előterjesztést és          
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely:        
3300 Eger, Hadnagy utca 2.) a gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 2016. évi ivóvíz/szennyvíz 
ágazati beruházások in-house módon történő elvégzésére 2016. október 11-én kötött vállalkozási 
szerződést módosítja aszerint, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. a Hatvan, Kölcsey Ferenc utcától a 
Bezerédi utcai végátemelőig történő szennyvízcsatorna hálózat bélelése és felújítása helyett,         
annak pontszerű javítását végezze el, és az így keletkező költségmegtakarításból az iszapprés 
korszerűsítésével kapcsolatos feladatot valósítsa meg, 2017. december 31-i határidővel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 
aláírására azzal, hogy a szerződést módosító okiratot az aláírást követően utólagos jóváhagyás 
érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 
 
Határidő: 2017. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárással 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
351/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 306/2017. (V. 25.) számú határozatát          
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével 
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induló eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 3.540.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe betervezésre 
került, illetve a 2018. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése”elnevezésű, nettó 
3.540.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 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; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2017. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
352/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a felülvizsgálat után módosított Hatvan 
város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a dokumentum aláírására. 
 
Határidő: 2017. június 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
353/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-3.1.1-16  
kódszámú, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra, amelynek a          
célja Hatvan belterületén a Balassi Bálint út teljes hosszán, majd külterületen, aztán          
Nagygomboson a Lőrinci úton, végül pedig a Gesztenyefasor úton a Zagyva-gáton tervezett 
kerékpárútig vezetendő kerékpárút-szakasz kialakítása. Cél továbbá a pályázat keretében a fent 
említett terület környezetének rendezése, a kerékpárút megvilágítása, Hatvan területén kerékpáros 
pihenőhelyek/tárolók kialakítása. A megvalósítás becsült értéke bruttó 360.000.000.- Ft. A        
támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő 
eljárásra. 

Határidő: 2017. július 28. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
354/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-16 kódszámú, „Fenntartható  
települési közlekedésfejlesztés” című 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.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

    3.) Baranyi Lajosné műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető 

    4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző 

Határidő: 2017. július 28. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
22. napirendi pont 
Előterjesztés az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
355/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot        
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-4.1.1-16 
kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra, 
amelynek a célja a 3000 Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatt található két háziorvosi rendelő teljes       
körű felújítása. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 30.000.000,- Ft. A támogatási         
intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2017. július 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
356/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16 kódszámú, „Egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat            
előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010.       
(XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi              
szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 
 

Határidő: 2017. július 3. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés a „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
357/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.3-16 
kódszámú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra, amelynek célja az Óhatvani     
Termelői Piac áthelyezéssel egybekötött átalakítása. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 
400.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan          
város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a         
pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2017. július 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
358/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-16 kódszámú, „Helyi 
gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és           
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján          
köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző; 
5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázat benyújtásának 
utólagos jóváhagyásáról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
359/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázat 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázati felhívásra benyújtott pályázatot a Grassalkovich 
Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére informatikai eszközök (2 db laptop 
szoftverrel, 2 db asztali számítógép monitorral, szoftverrel és 1 db projektor) beszerzésére. A  
fejlesztés tervezett értéke bruttó 855.000,- Ft, amely összegből bruttó 400.000,- Ft önerő Hatvan 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) önkormányzati rendelet         
2/d mellékletében lévő „Közművelődési intézmények pályázati önrész” költséghelyen               
rendelkezésre áll. A megpályázni kívánt támogatás összege 455.000,- Ft.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázatról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
360/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.1-16 
kódszámú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívásra, amelynek célja az 
újhatvani városrészben a Robert Bosch útról az ipari park felé vezető feltáró út létrehozása és 
infrastrukturális fejlesztése a hatvani 0335/8 és az 0335/11 helyrajzi számú ingatlanokon. A 
támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő 
eljárásra. 
 
Határidő: 2017. július 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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361/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-16 kódszámú, „Ipari parkok, 
iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Baranyi Lajosné osztályvezető; 
5.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
26. napirendi pont 
Tájékoztató a 2016. évben Terület - és településfejlesztési Operatív Program keretében 
benyújtott támogatási kérelmekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
vegyék tudomásul. 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2016. évben Terület - és településfejlesztési Operatív Program 
keretében benyújtott támogatási kérelmekről  szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek 
megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 
 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
362/2017. (VI. 28.) 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 a Kölcsey Ferenc utca, Vak Bottyán utca rossz állapotú betonjárdáinak 
a javítási munkáival összesen 118,6 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 1.126.700,- 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 Horváth Richárd önkormányzati  
képviselő járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 
felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
363/2017. (VI. 28.) 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 Nádasdy Tamás utca páratlan oldalán aszfaltos 
járdafelületek akadálymentesítési munkáival összesen 56 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t           
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 680.720,-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 Lestyán Balázs önkormányzati         
képviselő járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
364/2017. (VI. 28.) 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 Kazinczy utca Szabadság úti kereszteződésénél 
aszfaltos járda kivitelezési munkáival összesen 60,5 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely:         
1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 845.185,-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 Lestyán Balázs önkormányzati            
képviselő járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
365/2017. (VI. 28.) 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 Béke út, Bem utca és a Rákóczi út rossz         
állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 651,45 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 6.597.875,-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 Papp István önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére 4.000.000,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Papp 
István önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 2.597.875,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
366/2017. (VI. 28.) 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 Hunyadi téri üzletsor előtti 80        
m2 felületű, valamint a Vas Gereben utca 19-23. számú ingatlanok előtti 44 m2 felületű rossz           
állapotú aszfaltos járdaszakaszok javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 764.540,-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 Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
367/2017. (VI. 28.) 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 Balassi Bálint út 39-55. és a 60. 
számú ingatlanok előtti 750 m2 felületű, valamint a Vas Gereben utcai garázssorok előtti 280 m2 
felületű földutas közterületek karbantartási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144            
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 635.000,-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 városüzemeltetési kiadások között Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
368/2017. (VI. 28.) 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 az Ady Endre utca és a           
Széchenyi utca rossz állapotú aszfaltos járdáinak a javítási, illetve kiegészítő munkáival a  
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 
1.078.865,-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 Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselő járdafelújítási kerete terhére 59.363,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások           
között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 1.019.502,-Ft 
erejéig rendelkezésre áll. 
 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés csapadékvíz hálózat üzemeltetéssel 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
369/2017. (VI. 28.) 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 csapadékvíz hálózat üzemeltetéssel kapcsolatos mérnöki 
közreműködői feladatok ellátásával az INNO-VIT '98 BT.-t (székhely: 2330 Dunaharaszti, Kossuth  
L. utca 34.) bízza meg bruttó 6.000,- Ft/óra egységáron bruttó 300.000,- 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. 
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33. napirendi pont 
Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
370/2017. (VI. 28.) 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, Balassi Bálint út 56. sz. alatti ingatlan 
előtt található csapadékvíz-elvezető árok helyreállítási munkáival a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 394.000,- 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 “Csapadékvíz elvezetés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
34. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvany Irén utcában kialakításra kerülő forgalomtól elzárt területek miatti 
forgalmi rend változásról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
371/2017. (VI. 28.) 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, Hatvany Irén utcában a 
forgalomtól elzárt területek a melléklet szerinti kialakításban kerüljenek felfestésre. 
 
 
35. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városi Köztemetőben díszsírhely-támfal kialakításáról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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372/2017. (VI. 28.) 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 Városi Köztemetőben díszsírhely-        
támfal kialakításával Kovács Gábor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u.           
17/10.) bízza meg 464.433,- Ft összegben (alanyi adómentes), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében a Temető fejlesztése, új temetési hely, környezetrendezés, 
urnafal költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
36. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanon épülő társasházhoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről  
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
373/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanon épülő társasházhoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Társasház Projekt Kft.-vel (székhely: 
8000 Székesfehérvár, Bástya u. 6.) négy parkolóhely közterületen történő létesítésére a              
közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007.         
(III. 30.) önkormányzati rendelet 19. §-a értelmében a rendelet 2017. július 1-jétől hatályos 
rendelkezései alapján megállapodást köt a hatvani 5167 hrsz.-ú, Hatvan, Ady Endre u. 2. szám          
alatt tervezett társasház építéséhez kapcsolódóan. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására azzal,         
hogy a megállapodást az aláírást követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a         
képviselő-testület ülésére. 

Határidő: 2017. július 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
37. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú társasházi lakások 
megvásárlásáról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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374/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú társasházi lakások 
megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a           
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  hatvani 5219/A/1 hrsz.-ú és az 5219/A/2          
hrsz-ú, természetben 3000 Hatvan, Mártírok útja 8. sz. alatt található, 51 m2, illetve 59 m2            
nagyságú, lakás megnevezésű ingatlanokat összesen bruttó 11.400.000,- Ft, azaz Tizenegymillió 
négyszázezer forint vételáron (a hatvani5219/A/1 hrsz-ú ingatlant bruttó 5.600.000,- Ft; a hatvani 
5219/A/2 hrsz-ú ingatlant bruttó 5.800.000,- Ft vételáron) megvásárolja Baranyi Lajos Dezsőnétől.         
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződéseket 
aláírja, valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az ingatlanok megvásárlásához pénzügyi fedezet a lakások és nem lakás célú helyiségek 
értékesítéséből befolyt bevételek terhére rendelkezésre áll.   
  
Határidő: azonnal (eladó értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
 
38. napirendi pont 
Előterjesztés a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű pályázat megvalósításához 
szükséges együttműködési megállapodás aláírásáról 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
375/2017. (VI. 28.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Kisgyermekkori nevelés támogatása” elnevezésű pályázat 
megvalósításához szükséges együttműködési megállapodás aláírásáról szóló előterjesztést és az          
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét         
arra, hogy az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú pályázatának 
megvalósításához szükséges együttműködési megállapodást Hatvan Város Önkormányzata, mint a 
Hatvani Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai u. 9.) fenntartója képviseletében aláírja. 
 
Határidő: azonnal (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.” 
 
 
39. napirendi pont 
Egyebek 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen nagy felháborodás van Hatvan városban a „bűz elűz bennünket” címszó alatt. Több állampolgári 
bejelentést kaptam, hogy mi lehet. Tudom, hogy a pernyehányó mindig napirenden van, de van két 
állampolgár, aki elég sűrűn jár arra, dolgozni jár Hatvanból. Az utóbbi időben nincs csapadék, tehát 
teljesen száraz minden, és több alkalommal, mikor az esti órákban jött haza, mérhetetlen bűz volt és 
az út mellett, a gombosi úton, a kanyarnál nagyon bűzös víz hömpölygött. Érdemes lenne 
megfigyelni, hogy nem esetleg valamilyen szippantós autó - akinek sokba kerülne a tartály ürítése - az 
esti, éjszakai órák leple alatt megáll, kiengedi, megy is tovább, senki nem látja. Azért is volt feltűnő 
több embernek, akik arra járnak, hogy hömpölyög a bűzös víz, mert több hete nincs csapadék. De ez 
nem minden nap van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Köszönjük! Azt javasolnám, hogy ezt külön felhívásban be kéne tenni az újságba, a Hatvani Hírlapba, 
a honlapra fel lehetne tenni, hogyha valaki ilyet észlel, a megadott számon értesítse a Hatósági 
Osztályt, vagy a Közterület-felügyeletet, és ők azonnal menjenek ki. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Rengeteg panaszos bejelentés érkezett, mi hatáskörrel nem rendelkezünk benne. Jelenleg a 
Környezetvédelmi Hatóság, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala illetékes, úgyhogy 
ezeket a panaszos ügyeket összegyűjtöttük, és az aláírásommal küldtük oda, hogy indítsanak hatósági 
vizsgálatot. Mi ennyit tehetünk hivatalból. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Köszönjük szépen! Jöjjön a pályázatbontás. 
 

 
Pályázatbontás 

 
Rékasi Éva osztályvezető 
 
Tisztelt Bizottság! 
 
Az előző képviselő-testületi döntés alapján a 4513 hrsz-ú, természetben a 3000 Hatvan, Bányász u. 6. 
szám alatt található, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 397 m2 nagyságú ingatlan - családi ház 
építése céljából - értékesítése pályázati felhívás keretében meghirdetésre került. A pályázatok leadási 
határideje 2017. június 26., azaz hétfő, 16 óra volt. A meghirdetett pályázatra két pályázó ajánlata 
érkezett be.  
Az elsőt bontom. 
A meghirdetett ingatlan vételára minimálisan 2.100.000 Ft volt, és 210.000 Ft volt az ajánlati 
biztosíték, amit az első pályázó igazolt. A pályázó adatai: 
 
 
Bajtai Gábor, 3000 Hatvan, Kazinczy u. 1. sz. alatti lakos. Vételi ajánlata: 2.305.000,- Ft.                                 
A pályázatban szerepelt, hogy 5 év beépítési határidő alatt családi házat kell az ingatlanon felépíteni. 
(A pályázatban leírtakat felolvasta. A pályázó a feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtott be.) 
 
A másik pályázat: 
 
2. pályázó: Maksa István és Maksa Istvánné, 3000 Hatvan, Martinovics u. 9. Az ajánlati biztosítékról 
itt az igazolás. Vételi ajánlata: 2.350.000,- Ft. 
Ő is vállalja, hogy jómaga és felesége lakhatását kívánja biztosítani 5 éven belül felépítendő házzal. 
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(A pályázatban leírtakat felolvasta. A pályázó a feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtott be.)  
 
A két pályázatból eredményes a 2.350.000,- Ft-ot megajánló Maksa István és Maksa Istvánné 
pályázata. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Köszönjük szépen! Tudomásul vettük. 

 
 

******* 
 

 

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 
részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 órakor befejezettnek 
nyilvánította. 

  
K.m.f.  

 

 

 
 
 Kondek Zsolt  Papp István 
 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 
   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


