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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2017. október 25-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 

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

Igazoltan távol: 
 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   számv., vagyonnyilv., és kezelési osztályvezető 
 Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
 Szép Éva   belső ellenőr 
 Besenyiné László Andrea belső ellenőr 
 Gulyás Katalin   városi főkertész 
 Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
      Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Havassy Kálmán  Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 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. 
 
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 elnök-helyettes 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. 
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Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte hogy vegyék fel a meghívón szereplő 25. napirendi pont után 
az alábbi két előterjesztést: 

 - Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlásával kapcsolatos kötelezési eljárásról 
(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

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

- Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti két előterjesztést felvegyék napirendre. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy vegyék le a meghívón szereplő 5. napirendi pontot, melynek címe:  

Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. 
fejlesztésével összefüggő módosítására vonatkozó tervezési szerződésről. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztés lekerüljön napirendről. 
 
Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
587/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. október 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

1. Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásáról 
  (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 
 
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. VeresAndrás ügyvéd 
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3. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

 
4. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon 

létesítendő jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő a 3 – 4. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 3 – 4. pontig: dr. Kovács Éva aljegyző 

 
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

6. Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján 
igényelhető támogatási igény benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek értékesítésére vonatkozó 
pályázatok kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 7 – 9. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 7 – 9. pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
9. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes ált. igazgatási osztályvezető 

 
10. Előterjesztés a hatvani 10284 hrsz.-ú és a 10285 hrsz.-ú zártkerti ingatlanok belterületbe 

vonását megelőzően kötendő megállapodásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
11. Előterjesztés a hatvani 0244/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés a hatvani 10128/21 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés közvilágítási hálózat tervezési feladatáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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14. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó Klub Sport Egyesület 
részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés a Rákóczi úti kerékpárút javítási munkáiról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés a Gódor Kálmán utcai forgalomtechnikai küszöbök és forgalomkorlátozó 
oszlopok telepítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

Előterjesztő a 11 – 18. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 11 – 18. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

       irodavezető 
 

18. Előterjesztés a jégpálya működésével összefüggő forgalomtechnikai módosításról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

    Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
           irodavezető    

  
19. Tájékoztató a 2017/2018. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 

(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

      
20. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása 

tárgyában pályázat kiírásáról 
    (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
21. Előterjesztés a "Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése" tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 21 – 22. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 21 – 22.   pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető      

 
22. Előterjesztés a Hatvani Sportpark növénytelepítéséhez szükséges fák és cserjék beszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész        

  
23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen és ingatlanon történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
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24. Előterjesztés Tabán úti garázssor előtt lévő kandeláber áthelyezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
           irodavezető     

 
25. Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlásával kapcsolatos kötelezési eljárásról 

(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

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

 
26. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

 
27. Egyebek 
 
 

1. napirendi pont 
Tájékoztató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásáról 
 (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
tájékoztató tudomásul vételéről. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint a tájékoztatót tudomásul vette: 
 

„Hatvan  Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatok jövőbeni ellátásáról   szóló   tájékoztatót  és  azt  az  írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság! Ha egy pár szót mondana Ügyvezető 
Igazgató Úr a telekcseréről, megköszönném. 
 
Nagy Ferenc 
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság! A Sportcsarnokhoz hasonlóan a Jégcsarnok projektet is úgy 
szeretnénk megvalósítani, hogy önkormányzati tulajdonú telkeken valósuljon meg a beruházás, ott is 
ezt a konstrukciót hajtottuk végre, csereingatlan kompenzációval. Az önkormányzatnál az ingatlan, 
amit bekompenzálnak, a nagygombosi területeken lévő kisebb helyrajzi számok. Ezek kerülnek 
ellentételezésként átadásra a beruházó Kft-hez. A jégcsarnok területe az egyik, a másik pedig a jogi 
procedúra alatt lévő Szárazmalom épülete és telke, az is önkormányzati tulajdonba kerül ezzel a 
csereszerződéssel együtt, és úgy gondoljuk, hogy így a bírósági érdekérvényesítés egyértelműbbé 
válik, tisztább lesz a jogi helyzet. Tehát, ez a két terület kerül átadásra az önkormányzat részére. 
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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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
588/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
hatvani 6310/1 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület 
művelési ágú, és 9567 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 
Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 1 ha 1127 m2 területű ingatlant; a hatvani 
6310/3 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 3020 m2 
területű ingatlant; a hatvani 6310/4 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett 
beépített terület művelési ágú, és 6344 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/5 hrsz. alatt felvett, 
természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 540 m2 területű ingatlant; a hatvani 
6310/6 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, 
és 4176 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/26 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban 
található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 1949 m2 területű ingatlant elcseréli a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) kizárólagos tulajdonában álló 
hatvani 5331/21 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett ipartelep művelési ágú, 
és 1 ha 8245 m2 területű ingatlanra; a hatvani 5331/42 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban 
található kivett ipartelep és épület művelési ágú, és 1 ha 0835 m2 területű ingatlanra; a hatvani 5331/27 
hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 3691 m2 területű 
ingatlanra; valamint a hatvani 5331/41 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett 
közforgalom elől elzárt magánút és épület művelési ágú, és 3436 m2 területű ingatlanra. 
 
A képviselő-testület a fenti tárgyban kötendő csereszerződés tervezetét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a 
csereszerződés, valamint a tulajdonjog átruházással kapcsolatos okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2017. október 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
módosítás elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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589/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
szervezeti felépítését 2017. december 1-jei hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti 
felépítést bemutató ábra szerint módosítja. 
 
Határidő: 2017. december 1. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon 
létesítendő jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
590/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú 
ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére, a 
hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás keretében, a kivitelező 
kiválasztására irányuló beszerzési eljárás műszaki dokumentációjának összeállításához 
kapcsolódó műszaki tanácsadási feladatok ellátásáért járó megbízási díj fedezetére – Hatvan 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával biztosított 
480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 1.524.000,- Ft pénzeszközt ad át.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017 (II. 
18.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok FC 
Hatvan” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
591/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2018. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési 
önkormányzatok  rendkívüli  önkormányzati  támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján 
igényelhető támogatási igény benyújtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
592/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető 
támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének 1.7. pontja, és a III.1. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető 
támogatásra. 
 
Határidő: 2017. október 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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7. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek értékesítésére vonatkozó 
pályázatok kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
593/2017. (X. 25.) 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 17. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú 
Renault Thalia típusú, IUH-088 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítésére a határozat 
mellékletét képező pályázatot kiírja.   
 
594/2017. (X. 25.) 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 17. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú 
Belorusz MTZ-82 típusú, YHY-774 forgalmi rendszámú traktor értékesítésére a határozat mellékletét 
képező pályázatot kiírja.  
 
595/2017. (X. 25.) 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 17. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú 
IFA W 50 L/SP típusú, JEB-134 forgalmi rendszámú tehergépkocsi értékesítésére a határozat 
mellékletét képező pályázatot kiírja.  
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
596/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 0299/1 
helyrajzi számú, természetben Hatvan külterületén található, 2260 m2 nagyságú kivett, játszótér 
megnevezésű ingatlant legalább bruttó 10.850.000,- Ft, azaz Tízmillió-nyolcszázötvenezer forint 
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat 
mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2017. október 30. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
597/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról  
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 
 
Siroki Zsófia, Tóth Nikolasz Zsolt, Kozma Zora, Kovács Milán, Túri-Deme Bianka, 
Mészáros Viviána, Vorozsilcsák Diána Zsanna, Kiss Vince, Berta Linetta Léna, Zsíros 
Bálint, Blaskó Levente János, Csinger Noémi és Nagypál Dominik gyermekeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától 
vehet igénybe. 
 
A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 520.000,- Ft – azaz ötszázhúszezer 
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” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 10284 hrsz.-ú és a 10285 hrsz.-ú zártkerti ingatlanok belterületbe 
vonását megelőzően kötendő megállapodásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a  
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
598/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 10284 hrsz.-ú és a 10285 hrsz.-ú zártkerti 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 10284 helyrajzi 
számú és a hatvani 10285 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával 
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. §-ában foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 15. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés a  hatvani  0244/7  helyrajzi  számú  külterületi  ingatlan belterületbe vonásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
599/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0244/7 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe 
vonásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a              
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0244/7 helyrajzi számú ingatlant a 
határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ingatlan-nyilvántartási 
kérelem aláírására és a belterületbe vonáshoz szükséges eljárási cselekmény lefolytatására. 
 
Határidő: 2017. november 30. (kiértesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 10128/21 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról 
(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
600/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 10128/21 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 10128/21 helyrajzi számú ingatlant a 
határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ingatlan-nyilvántartási kérelem 
aláírására és a belterületbe vonáshoz szükséges eljárási cselekmény lefolytatására. 
 
Határidő: 2017. november 30. (kiértesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés közvilágítási hálózat tervezési feladatáról 
(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
601/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a közvilágítási hálózat tervezési feladatáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5331/41 hrsz-ú és az 5331/27 hrsz-ú 
ingatlanokon megépülő kiszolgáló út közvilágítás hálózatának tervezésével és a tervek 
engedélyeztetésének elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan,             
Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.028.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a Temető fejlesztése, új temetési hely, 
környezetrendezés, urnafal költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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602/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a közvilágítási hálózat tervezési feladatáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5331/21 hrsz-ú ingatlanon megépülő 
jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágításának tervezési és engedélyeztetési munkáinak 
elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg 
bruttó 508.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a Temető fejlesztése, új temetési hely, 
környezetrendezés, urnafal költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó Klub Sport Egyesület 
részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Havassy Kálmán intézményvezető 
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság! Úgy tudom, hogy ezek a konténerek öltözők céljából lennének 
használva.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Az uszoda mögötti részen lenne elhelyezve a konténer. Először szárazedzésre alkalmas két konténert 
szeretett volna elhelyezni, és ezt változtatták meg tárolóra, voltak egyeztetni főépítész úrnál is ezzel 
kapcsolatosan. Az előterjesztésbe beleírtuk, hogy minden egyéb engedély beszerzése alól nem 
mentesíti az egyesületet a tulajdonosi hozzájárulás megadása. Nekik végig kell a különböző 
hatóságokkal egyeztetni, hogy minden szempontból megfelelő legyen az elhelyezés.  
 
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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
603/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó Klub Sport 
Egyesület részére” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Úszó 
Klub Sport Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Móricz Zsigmond u. 13/B.) részére 2 db 20 lábas 
irodai konténer elhelyezésére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló Markovits 
Kálmán Városi Uszoda melletti területen, a hatvani 3978/58 hrsz.-ú földrészleten, azzal a kikötéssel,  
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hogy az egyesület köteles a konténerek elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és 
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 

Hatvan Város Önkormányzata a konténerek elhelyezése és használata során keletkező esetleges 
károkért felelősséget nem vállal. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 

Határidő: 2017. november 15. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a Rákóczi úti kerékpárút javítási munkáiról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
604/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Rákóczi úti kerékpárút javítási munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6–8. 4. em. 111.) bízza meg a Rákóczi út 122. és 128. számú ingatlanok előtt, a 
kerékpárúton található, összesen 27 m2 felületű útsüllyedések javítási munkáival bruttó 411.480,- 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 „Temető fejlesztése, új temetési hely 
környezetrendezés, urnafal” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a  Gódor Kálmán utcai forgalomtechnikai küszöbök és forgalomkorlátozó 
oszlopok telepítéséről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
   
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
605/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Gódor Kálmán utcai forgalomtechnikai küszöbök és 
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forgalomkorlátozó oszlopok telepítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész utca 64.) bízza meg a Hatvan, Gódor Kálmán utca 13. szám alatt található Hatvani 
Napsugár Óvoda főbejárata előtti forgalomtechnikai küszöb és a szükséges KRESZ táblák, 
valamint az óvoda melletti zöldterületen gépjárművel való felállás megakadályozása érdekében 
12 db forgalomkorlátozó oszlop telepítési munkáival bruttó 406.400,- 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 Bástya u. közvilágítása, T-Com 
hálózat fejlesztése költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 11 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
606/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya bérlésével a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Apafi u. 27.) bízza meg bruttó 9.906.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül                                        
2017. évben bruttó 2.000.000,- Ft. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a városüzemeltetési feladatok között, a 
műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen 2.000.000,- Ft összeg erejéig biztosított. 
A 2018. évre jutó bérleti díj, bruttó 7.906.000,- Ft összegben, az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. november 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
607/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával 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 a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya környezetének filccel történő lefedésével (350 m²) az L.S.&P Kft.-t (székhely: 1108 
Budapest, Harmat u. 214-216.) bízza meg bruttó 177.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a városüzemeltetési feladatok között, a 
műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
 
Határidő: 2017. november 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
608/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya hangosításával a Mamut Sound Rendezvénytechnikát (székhely: 3000 Hatvan, Vas 
Gereben u. 4.) bízza meg bruttó 2.159.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül a 2017. évben bruttó 700.000,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 700.000,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a 
városüzemeltetési feladatok között, a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A fennmaradó bruttó 1.459.000,- Ft összeg az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
Határidő: 2017. november 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
609/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya kiszolgálásához szükséges 1 db szaniter konténer bérlésével a JOHNNY SERVIS 
Kommunális Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg 
bruttó 546.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből 
kifizetésre kerül a 2017. évben bruttó 215.900,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 215.900,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a 
városüzemeltetési feladatok között, a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2018. évre jutó bérleti díj bruttó 330.200,- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. október 27. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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610/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a JOHNNY SERVIS 
Kommunális Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg 
bruttó 69.051,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből 
kifizetésre kerül 2017. évben bruttó 41.548,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 41.548,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a 
városüzemeltetési feladatok között, a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2018. évre jutó bérleti díj bruttó 27.503,- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. október 27. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

611/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya bélelt sátorral történő lefedésével a Tofi 2005 Kft.-t (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.) bízza 
meg bruttó 3.600.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
melyből kifizetésre kerül a 2017. évben bruttó 1.800.000,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 1.800.000,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a 
városüzemeltetési feladatok között, a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2018. évre jutó bérleti díj bruttó 1.800.450,- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. november 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
612/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő 
sátortető hóeltakarítási munkáival a Bánszki Gábor ipari alpinista-kötéltechikus-EVE felülvizsgálót 
(székhely: 3262 Markaz, Jókai út 81,) bízza meg bruttó 247.650,- Ft/alkalom egységáron 742.950,- 
Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a városüzemeltetési feladatok között,  
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a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
 
Határidő: 2017. november 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
613/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpálya 
működtetéséhez 30 fm kordon bérlésével a JOHNNY SERVIS Kommunális Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 73.742,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2017. évben 
bruttó 43.812,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 43.812,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a 
városüzemeltetési feladatok között, a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2018. évre jutó bérleti díj bruttó 29.930,- Ft összegben az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. október 27. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
614/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályára 
történő belépéshez szükséges 15.000 db karszalag beszerzésével az Euroko, spol. s r.o-t  (székhely: 
Hlavná 116. 079 01 Veľké Kapušany Szlovákia ) bízza meg bruttó 90.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a városüzemeltetési feladatok között, a 
műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
 
Határidő: 2017. november 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
615/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya és kiszolgáló létesítmények elektromos ellátásának kiépítésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.451.610,- Ft összegben, mint az 
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önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2017. évben bruttó 
187.990,- Ft. 
A 2017. évre szükséges bruttó 187.990,- Ft pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a 
városüzemeltetési feladatok között, a műjégpálya 2017. évi működtetése költséghelyen biztosított. A 
fennmaradó bruttó 1.263.620,- Ft összeg az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
Határidő: 2017. november 4. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
616/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8.000.000,- Ft keretösszeget különít el a Kossuth 
téren  elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya előre nem látható, esetlegesen felmerülő üzemeltetési 
kiadásainak biztosítása érdekében. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2018. március 8.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya működésével összefüggő forgalomtechnikai módosításról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
617/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth tér volt Stahremberg utcai és a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtti szakaszon ideiglenes jelleggel, 2017. november 
3. – 2018. március 7. közötti időszakban a határozat mellékletében jelölt forgalomtechnikai 
módosítások bevezetésre kerüljenek. 
 
19. napirendi pont 
Tájékoztató a 2017/ 2018. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józesfné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, Elnök Úr! Nagyon részletes síkosságmentesítési terv van előttünk, bízom benne, 
hogy meg is fog valósulni, nem szeretnénk úgy járni, mint tavaly télen. Akkor is volt tervünk, csak 
nem valósult meg maradéktalanul, nagyon sokat bosszankodtunk. Remélem, hogy lesz megfelelő 



326 
 

  

 

mennyiségű ember, és gép a feladatokra. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
tájékoztató tudomásul vételéről. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint a tájékoztatót tudomásul vette: 
 

„Hatvan  Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a a 2017 / 2018. évi téli síkosságmentesítési 
feladatok ellátásának előkészítéséről szóló  tájékoztatót  és  azt  az  írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása  
tárgyában  pályázat  kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
618/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 
biztosítása tárgyában pályázat kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján pályázatot kíván kiírni a menetrend szerinti 
autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 2018. április 1-től történő biztosítás tárgyában.         
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati felhívás 
közzétételére és a pályázati kiíráshoz kapcsolódó szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 10. (pályázati felhívás megjelenésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a "Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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619/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a  "Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése" 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közterületeit érintő 
karbantartási- és takarítási feladatok fejlesztése érdekében szükségessé váló 1 db traktor, 2 db 
multifunkcionális alapgép és 1 db nagyteljesítményű fűnyírógép beszerzésére vonatkozóan 
„Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével induló eljárás 
keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 60.078.160.- Ft. A szükséges fedezet összege Hatvan 
Város Önkormányzata következő évi költségvetéseibe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, nettó 60.078.160.- 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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;  
3.) Havassy Kálmán, Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezető; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2017. november 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Sportpark növénytelepítéséhez szükséges fák és cserjék beszerzéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
620/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a  
Hatvani Sportparkban kiültetésre kerülő fák és cserjék beszerzésével, valamint hatvani helyszínre 
szállításával a Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa Gy. u. 47.) bízza meg bruttó 
225.298,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.)  
önkormányzati rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017. évi 
kiadásai között  a “Fák, cserjék közterületre“ költséghelyen rendelkezésre áll. 
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23. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen és ingatlanon történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 18 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
621/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5235/2 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db bálványfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db 
piros virágú gesztenye ültetésével kerüljenek pótlásra a Kossuth tér területén. 
 
622/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5235/2 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db fenyőfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db 
hársfa ültetésével kerüljenek pótlásra az ún. Tiszti lakótelepen. 
 
623/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2331 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 4 db szilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 4 db vérszilvafa 
ültetésével kerüljenek pótlásra a Vadaspark területén. 
 
624/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 35 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 3 db mandzsufűz kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db kőrisfa 
ültetésével kerüljenek pótlásra a Vadaspark területén. 
 
625/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 35 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 1 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa 
beültetésével kerüljön pótlásra az Irinyi utcában. 
 
626/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2331 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 1 db vérszilvafa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa 
beültetésével kerüljön pótlásra a Bajcsy-Zs. úton.  
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627/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja  a hatvani 2605/5 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú területen 1 db nyírfa kivágása azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db nyírfa 
beültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen.  
 
628/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5231/2 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú területen 1 db bálványfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db 
kőrisfa beültetésével kerüljön pótlásra a Kossuth tér területén.  
 
629/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5111/4 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú területen 35 m2 bálványfa és bodza sarjadék kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növények 6 db kőrisfa beültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
630/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 1467 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 1 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbakác 
beültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
631/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5235/22 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen 6 db ezüstjuhar kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növények 6 db kőrisfa beültetésével kerüljenek pótlásra az ún. Tiszti lakótelepen. 
 
632/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 35 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 1 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa 
beültetésével kerüljön pótlásra a Kandó Kálmán utcában. 
 
633/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2123 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 1 db vérszilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa 
beültetésével kerüljön pótlásra a Jókai utcai játszótér területén. 
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634/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3337 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 1 db nyírfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db kocsányos 
tölgy beültetésével kerüljön pótlásra a Vadaspark területén. 
 
635/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 4184/5, 4185 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú területen 1 db kínai nyár, 1 db vadgesztenyefa, 3 db puszpáng, 1 db 
keskenylevelű ezüstfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 6 db hársfa beültetésével 
kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
636/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 0364 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú területen 1 db vadgesztenyefa, 2 db diófa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 
3 db piros virágú gesztenye beültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
637/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5229 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 1 db szilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db hársfa 
beültetésével kerüljön pótlásra a Kossuth téren. 
 
638/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2946 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Nádasdy u. 26. számú ingatlan melletti területen 1 db 
akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar beültetésével kerüljön pótlásra a 
Kossuth téren. 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés Tabán úti garázssor előtt levő kandeláber áthelyezéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
639/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Tabán út 23-31. számú társasházakhoz tartozó egyik garázs 
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bejárata előtt levő közvilágítási kandeláber áthelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (3000 
Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 285.750,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében, a 2017. évi városüzemeltetési feladatok között 
Nádas Sándor képviselői keretének terhére rendelkezésre áll. 
 
25. napirendi pont 
Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlásával kapcsolatos kötelezési eljárásról 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
tájékoztató tudomásul vételéről. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint a tájékoztatót tudomásul vette: 
 

„Hatvan  Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó 
vízutánpótlásával kapcsolatos kötelezési eljárásról szóló   tájékoztatót , és azt az   
írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
26. napirendi pont 
Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről 
(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
640/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő 
karácsonyi díszvilágítás elemeinek ellenőrzésével, javításával, átalakításával és elhelyezésével 
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
4.583.049,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében 3.500.000,- Ft erejéig a „Karácsonyi 
díszkivilágítás karbantartás 2017. évi költségei” valamint 1.083.049,- Ft erejéig a rendelet 5. 
számú mellékletében a „Temető fejlesztése, új temetési hely, környezetrendezés, urnafal” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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641/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karácsonyi díszvilágításhoz kapcsolódó 25 
db 50 m hosszúságú hidegfehér fényű 160 db LED világítású, IP66 védettségű fényfűzér 
beszerzésével a Blachere Illumination Hungary Kft.-t (székhely: 3214 Nagyréde, Bartók Béla u. 
11.) bízza meg bruttó 651.173,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a „Temető fejlesztése, új temetési hely, 
környezetrendezés, urnafal” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
27. napirendi pont 
Egyebek  
 

 
*** 

 

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 
részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 35 perckor  
befejezettnek nyilvánította. 

  
 

 

K.m.f.  

 

 

 

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


