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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. február 22-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
kistermében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 

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

 
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 
 Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási -és kezelési osztályvezető 
 Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 

Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
Múzeum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

 Bagyinszki Gyula  Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Papp László   Hatvani Városgondnokság intézményvezetője 

Soós Péter   Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetője 

 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető   
 Szarvas Dénes   könyvvizsgáló 
 Pethő Róbert   közterület-felügyeleti osztályvezető 
 
Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az 
elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, majd megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata a napirendi 
pontokra vonatkozóan. Mivel nem volt javaslat, hozzászólás, ezért a bizottság elnöke szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
57/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. február 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője  
részére célprémium feladat kiírásáról 
 

2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium 
feladat kiírásáról 

 
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője részére célprémium feladat 

kiírásáról 
 

5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról 
 

6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött, Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére 
vonatkozó, és Kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosításáról 
 

Előterjesztő 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   
Előadó 1-6. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
7. Előterjesztés a Vadászati Élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati díjainak 

 módosításáról 
 

8.  Előterjesztés reklámszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 

Előterjesztő 7-8 napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   
Előadó 7-8. naprendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző 

 
9. Beszámoló a közterület-használat 2016. évi ellenőrzésének eredményességéről 

 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 

 
10. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető  

 
11. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 

határozatainak végrehajtásáról 
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Előterjesztő: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  

 
12. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Plébánia részére nyújtandó támogatásról 

 
13. Előterjesztés az Evangélikus Egyházközség részére nyújtandó támogatásról 

 
14. Előterjesztés a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére nyújtandó támogatásról 

 
15. Előterjesztés a Hatvani Református Egyházközség részére nyújtandó támogatásról 

 
Előterjesztő 12-15. napirendi pontig: Horváth Richárd 
Előadó 12-15. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
16. Előterjesztés a Hatvan Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos döntésekről 

 
17. Előterjesztés látványraktár kialakításához kapcsolódó tervezési feladatról 

 
18. Előterjesztés fodrászüzlet kivitelezéséről 

 
19. Előterjesztés kisvasút megvalósíthatósági tanulmányának a megrendeléséről 

 
20. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 22. szám alatti társasház által felvett lakáscélú kölcsön fizetéséről 

 
21. Beszámoló a 2016. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi keret 

felhasználására 
 

22. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi keret 
felhasználására 

 
23. Beszámoló a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással 

összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
 

24. Tájékoztató a 2017. évi útkarbantartási feladattervről 
 

Előterjesztő 16-24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 16-24. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
25. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának a módosításáról 

 
 

26. Előterjesztés „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő    infrastrukturális 
fejlesztései” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

 
27. Előterjesztés „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 

tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
 

28. Előterjesztés a HATÁRTALANUL! program pályázati kiírására pályázat benyújtásáról 
 

29. Előterjesztés az „Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésről 

 
Előterjesztő 25-29. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 25-29. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 



 
 

  

37 

 
30. Előterjesztés a 2017. évi vízminta-vételezési feladatokról 

 
31. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén 

 
32. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzéséről 

 
33. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 
 
34. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 
 
35. Előterjesztés a Nógrádi-(Herédi-Bér) patak egy részének a mederlapozási munkáihoz szükséges műszaki 

ellenőri szerződés módosításáról 
 

36. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák megrendeléséről 
 

37. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról 
 

Előterjesztő, előadó 30-37. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
városfejlesztési irodavezető 

 
38.  Egyebek 
 
 

9 óra10 perc: Megérkezett Marján János bizottsági tag. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság mind az 5 tagja jelen van.  
 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére 
célprémium feladat 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
58/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki.  
  
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérdezném pár szóval, hogy álltok? 
 
Soós Péter ügyvezető 
Szerintem sokkal jobban állunk, mint 2013-ban, amikor indult a Kft. A múltból eredő tartozásokat 
nagyjából letudtuk. Amióta a Holding bevezetésre került, megkapjuk azt a pénzt is, amit idáig a lakók 
nem fizettek. Azt mondhatom, hogy jól állunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Holding fogja behajtani az „APEH”-on keresztül. 
 
Soós Péter ügyvezető 
Tavaly április 1-től. Az azelőtti behajtás még az enyém, ami folyamatos. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Köszönjük! Van-e kérdése valakinek? 
 
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: 
 
59/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, 
székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) többségi tulajdonos tagja a társaság ezen napirendi pontot tárgyaló 
taggyűlésén támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében 
meghatározottak szerint célprémium feladat kiírását.   
  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ezen napirendi pontot tárgyaló 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat jelen 
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
  
Határidő: A Kft. e napirendi pontot tárgyaló taggyűlése  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére 
célprémium feladat kiírásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Intézményvezető Asszony jelezte, hogy ma nem tud itt lenni. Jól végzik a munkájukat. 
 
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: 
 
60/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére 
a határozat mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Média–Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője részére célprémium feladat 
kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ők is jól végzik a dolgukat. Jól meg van szervezve minden. Van-e kérdés? 
 
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: 
 
61/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média–Hatvan Nonprofit 
Közhasznú  Kft. ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12. cgsz.: 10-09-031348) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa, a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat 
mellékletében meghatározottak szerint célprémium feladatot ír ki. 
Határidő: 2017. február 24.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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5. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére célprémium feladat 
kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök: 
Itt is azt tudom mondani, amit az előzőekben. Ők is jól végzik a munkájukat. 
 
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: 
 
62/2017. (II.22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetője részére célprémium feladat kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője részére a határozat mellékletében meghatározottak szerint 
célprémium feladatot ír ki. 
Határidő: 2017. február 24.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ 
üzemeltetésére vonatkozó, és Kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződések módosításáról 
(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: 
 
63/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó, és Kulturális szolgáltatások 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
mint közszolgáltatóval megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel a határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására.  
 
Határidő: 2017. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
64/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó, és Kulturális szolgáltatások 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
mint közszolgáltatóval megkötött, kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést közös megegyezéssel a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a Vadászati élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati díjainak 
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: 
 
65/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Vadászati élménytér és 
Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati díjainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Vadászati élménytér és 
Gyermekfoglalkoztató belépőjegy árait; továbbá a Nagy Endre rendezvényterem, valamint a 
Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait 2017. március 1. napjától a határozat mellékletében foglaltak 
szerint módosítja azzal, hogy az ügyvezető a fenntartó képviselőjével együttesen esetenként jogosult a 
mellékletben meghatározott belépőjegy áraktól és terembérleti díjaktól eltérő, kedvezményes díjakat 
biztosítani. 
 
Határidő: 2017. március 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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8. napirendi pont 
Előterjesztés a reklámszolgáltatási szerződés megkötéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Áprilisban megkezdődik az építkezés, elkészül az új sportcsarnok. A Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület edzői keresik a szponzorokat. Minden felületen reklámozni fogják a várost. 
 
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: 
 
66/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a reklámszolgáltatási szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- 
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 1. napjától - 2017. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra reklámszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 12.000.000,- Ft szolgáltatási díjért. 
A szolgáltatási díj összege Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 
18.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében szereplő önkormányzati feladatok költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a reklámszolgáltatási szerződés 
aláírására a határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal. 
 
Határidő: 2017. február 28. (reklámszolgáltatási szerződés aláírására)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
9. napirendi pont 
Beszámoló a közterület-használat 2016. évi ellenőrzésének eredményességéről 
(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: 
 
67/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 12. § (3) 
bekezdése alapján, a közterület használat ellenőrzésének eredményességéről szóló beszámolót elfogadja.   
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10. napirendi pont 
Előterjesztés a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
 (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: 
 
68/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 
5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján  
  
Sárközi Balián Szente, Balog Zente László, Molnár Mira, Zelnik Vivien, Vajda Dorina Léna, 
Némedi Balázs, Baranyi Noel Kevin, Sedenszki Hanga Anna, Zsiros Gergő, Debreceni Laura, 
Bazsó Gréta, Filep Ádám, Gyökér Kíra, Kelemen Lili Emili, Rékasi Marcell, Kovács Karolina, 
Horváth Dániel, Nagy Balázs, Benus Máté Milán és Szűcs Barna Bánk gyermekeket 40.000,- Ft 
egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe. 
 
Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
69/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő- testületnek: 
 
A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 800.000,- Ft – azaz nyolcszázezer              
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 
 
11. napirendi pont 
Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
határozatainak végrehajtásáról 
(Beszámoló 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: 
 
70/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2016. évben átruházott hatáskörben eljárva hozott 
határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Plébánia részére nyújtandó támogatásról 
(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: 
 
71/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Újhatvani Római Katolikus 
Plébánia részére nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római katolikus Plébánia részére 
4.500.000,- Ft, azaz Négymillió ötszázezer forint támogatást nyújt közösségi helyiség kialakításához, 
valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződést aláírja. 
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az egyházak támogatása címén a 4.500.000,- 
Ft támogatás rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. február 28. (a támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés az Evangélikus Egyházközség részére nyújtandó támogatásról 
(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: 
 
72/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Evangélikus Egyházközség részére 
nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Evangélikus Egyházközség részére 1.000.000,- Ft, 
azaz Egymillió forint támogatást nyújt az egyházközség templomának elektromos hálózat felújításához 
és belső festési munkálatokhoz, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződést aláírja. 
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Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az egyházak támogatása címén az 1.000.000,- 
Ft támogatás rendelkezésre áll. 
Határidő: 2017. február 28. (a támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére nyújtandó támogatásról 
(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: 
 
73/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Belvárosi Római Katolikus 
Egyházközség részére nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség 
részére 1.625.000,- Ft, azaz Egymillió hatszáz huszonötezer támogatást nyújt a Szent Adalbert 
Templomban található karzati orgona és a szentélyi orgona felújításához szükséges tervezési munkálatok 
költségére, a már kifizetett költséget utólagosan jóváhagyja, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező támogatási szerződést aláírja. 
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az egyházak támogatása címén az 1.500.000,- 
Ft támogatás és az általános tartalék terhére 125.000,- Ft támogatás rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. február 28. (a támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Református Egyházközség részére nyújtandó támogatásról 
(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: 
 
74/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Református Egyházközség 
részére nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Református Egyházközség részére 
700.000,- Ft, azaz Hétszázezer Ft támogatást nyújt a Hatvani Református Egyházközség által 
megvalósítandó fejlesztések érdekében, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
határozat mellékletét képező támogatási szerződést aláírja. 
Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az egyházak támogatása címén a 700.000,- Ft 
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támogatás  rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. február 28. (a támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A zászlók már kint vannak, nemsokára elkezdődik a nagy beruházás. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy  
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
75/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Ipari Park fejlesztésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 906/2016. (XII. 5.) számú képviselő-testületi 
határozatát, valamint a 955/2016. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
76/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Ipari Park fejlesztésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város 
Önkormányzata és a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1061 Budapest, Király utca 16.) között 
2017. február 2-án megkötött előszerződést, amely a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2017. február 18. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
77/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Ipari Park fejlesztésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú, természetben a Robert Bosch útról nyíló hatvani 0331/47 hrsz.-ú kivett út 
művelési ág megnevezésű 3654 m2 nagyságú földrészlet a megosztását követően a hatvani 0331/75 
hrsz.-ú kivett beruházási célterület megnevezésű földrészletbe 2777 m2 területnagysággal, a hatvani 
0331/77 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű földrészletbe 364 m2 területnagysággal és a 
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hatvani 0331/78 hrsz.-ú kivett magánút megnevezésű földrészletbe 340 m2 területnagysággal 
beolvadjon, valamint a hatvani 0331/79 hrsz.-ú kivett út megnevezésű földrészletbe 173 m2 
területnagysággal kialakuljon, továbbá az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis a mellékelt 
változási vázrajz szerint módosuljon. 
 
A képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 0331/16 
hrsz.-ú kivett út művelési ág megnevezésű 2084 m2 nagyságú földrészlet megosztását követően a 
hatvani 0331/81 hrsz.-ú kivett út művelési ág megnevezésű 1874 m2 nagyságú földrészlet kialakuljon és 
a hatvani 0331/78 hrsz.-ú kivett magánút művelési ág megnevezésű földrészletbe 210 m2 nagysággal 
beolvadjon a mellékelt megosztási vázrajz szerint, amelynek ténye kerüljön bejegyzésre az ingatlan-
nyilvántartásba.  
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határidő: 2017. február 28. (változási vázrajz aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
78/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Ipari Park fejlesztésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. 
(székhely: 1061 Budapest, Király utca 16.) tulajdonában álló megosztás következtében hatvani 0331/78 
hrsz.-ú kivett magánút művelési ág megnevezésű földrészleten kialakuló a hatvani 0331/16 hrsz.-ú 
földrészlet megosztása során kialakuló 210 m2 területnagyságot és a hatvani 0331/47 hrsz.-ú földrészlet 
megosztása során kialakuló 205 m2 területnagyságú Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló 
földrészleteket - összesen 415 m2 nagyságú, bruttó 878.675,- Ft. forgalmi értékű területet - terület- és 
értékegyezőség alapján elcseréli a hatvani 0331/65 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület művelési ág 
megnevezésű 2551 m2 nagyságú földrészlet megosztása következtében kialakuló hatvani 0331/80 hrsz.-
ú kivett út művelési ágú 381 m2 területnagyságú földrészletre és a hatvani 0331/79 hrsz.-ú kivett út 
megnevezésű földrészletbe beolvadó 34 m2 nagyságú földrészletre, összesen 415 m2 nagyságban, bruttó 
878.675,- Ft forgalmi értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a csereszerződés aláírására azzal, hogy a 
csereszerződést utólagos jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2017. február 28. (változási vázrajz aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a látványraktár kialakításához kapcsolódó tervezési feladatról 
(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: 
 
 
 



 
 

  

48 

79/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a látványraktár kialakításához 
kapcsolódó tervezési feladatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő- testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 12. szám alatti 5231/2 hrsz-ú 
ingatlanon meglévő múzeum épület látványraktárral történő bővítésének építési engedélyezési szintű 
építészeti-műszaki tervezésével a KOVATERV Kft.-t (székhely: 3041 Héhalom, Petőfi Sándor utca 11.) 
bízza meg bruttó 1.270.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet alapján az általános tartalékkeretből kerül biztosításra. 
 
Határidő: 2017. március 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a fodrászüzlet kivitelezéséről 
(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: 
 
80/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fodrászüzlet kivitelezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 1. szám alatti 5168/1 
hrsz.-ú ingatlan 5168/1/A/4 hrsz.-ú társasházi különlapon nyilvántartott önkormányzati tulajdonrészének 
fodrászüzlet céljára történő önálló bejárat létesítésével járó átalakítási munkáival a NORMA-BAU Építő 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 4.191.000,Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a fodrászüzlet kialakítása költséghelyen 3.500.000,-Ft összegben 
rendelkezésre áll, valamint 691.000,- Ft összeg az általános tartalékkeretből kerül biztosításra. 
 
Határidő: 2017. március 1. (szerződéskötésre, munkaterület átadásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a kisvasút megvalósíthatósági tanulmányának megrendeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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81/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kisvasút megvalósíthatósági 
tanulmányának megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2647/2 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület 
művelési ágú és a hatvani 2647/7 hrsz.-ú kivett közpark művelési ágú földrészleteken (Népkert) 
megvalósításra kerülő kisvasút tanulmánytervének elkészítésével a Danubius Express Kft.-t (székhely: 
1172 Budapest, Jászkisér utca 27.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 548.640,- Ft összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. június 30. (tanulmányterv elkészítésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 22. szám alatti társasház által felvett lakáscélú kölcsön fizetéséről 
(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: 
 
82/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Tabán út 22. szám alatti 
társasház által felvett lakáscélú kölcsön fizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Tabán út 22. szám alatti társasház 
felújításához felvett 16.000.000,- Ft összegű lakáskölcsön törlesztéséhez pénzügyi forrást biztosít a 
társasházban meglévő tulajdoni hányada figyelembe vételével 2017. január hónapra (1088/10000 
tulajdoni hányad) 9.790,- Ft, 2017. február 1-jétől (544/10.000 tulajdoni hányad) 4895,- Ft/hó összegben 
18 év futamidőre azzal, hogy az önkormányzat tulajdoni hányada változásának megfelelően, vagy a hitel 
törlesztőrészlet hitelszerződésen alapuló módosulása miatt változhat az önkormányzat hiteltörlesztési 
kötelezettsége, az önkormányzati lakás eladásával pedig megszűnik a törlesztési kötelezettség. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a 
lakásfelújítási alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. március 10. (társasház értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
21. napirendi pont 
Beszámoló a 2016. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi 
keret felhasználására 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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: 
 
83/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „2016. évi intézményfelújítási keret 
felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi keret felhasználására” című beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 
2016. évi felújítási keretének felhasználásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
84/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „2016. évi intézményfelújítási keret 
felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi keret felhasználására” című beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású intézmények 
2017. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének a határozat melléklete szerinti 
tartalommal való felosztását. 
 
Határidő: 2017. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
22. napirendi pont 
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2016. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi keret 
felhasználására 
(Beszámoló 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: 
 
85/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezetvédelmi Alap 2016. évi 
felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi keret felhasználására” című beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2016. évi 
felhasználásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: 2017. február 23.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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86/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezetvédelmi Alap 2016. évi 
felhasználásáról, valamint javaslat a 2017. évi keret felhasználására” című beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2017. évi 
felhasználására vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint: 

-   Lakossági tudatformálás        100.000,- Ft 
-   Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (2 alkalommal)             2.900.000,- Ft  
    Összesen:                 3.000.000,- Ft 
 

A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy a 
Környezetvédelmi Alap egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának módjáról 
előzetesen, külön határozatokban döntsön. 
 
Határidő: 2017. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
23. napirendi pont 
Beszámoló a Hatvani Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással  összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
(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: 
 
87/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városi Köztemető és az 
Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Városgondnokság beszámolóját a 
köztemetők 2016. évi bevételeiről és kiadásairól. 
 
Határidő: 2017. február 24. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
24. napirendi pont 
Tájékoztató a 2017. évi útkarbantartási feladattervről 
(Tájékoztató 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 2017. évi útkarbantartási feladattervről szóló 

tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul 

vette.” 
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25. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának a 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: 
 
88/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
Közbeszerzési szabályzatának a módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja 
Hatvan Város Önkormányzatának a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szabályaival 
összhangban álló Közbeszerzési szabályzatát. 
 
Határidő: 2017. február 25. (a szabályzat hatályba léptetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés a „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő 
infrastrukturális fejlesztései” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
89/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A közösségi művelődési intézmény- 
és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- 
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP-4.1.7-16 
kódszámú, „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései” című pályázati felhívásra, amelynek a célja a közösségi művelődési intézmény- és 
szervezetrendszer keretén belül az informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és 
tehetséggondozó helyi és területi szintű szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése a 
Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) közreműködésével. A pályázat 
támogatási intenzitása 100 %-os. A képviselőtestület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő 
eljárásra. 
 
Határidő: 2017. április 20. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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90/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A közösségi művelődési intézmény- 
és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- 
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-4.1.7-16 kódszámú, „A közösségi 
művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 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.) Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke, 

 2.) Valló Ede, a Grassalkovich Művelődési Ház igazgatója,  

 3.) Tóth Ivett, Pályázati Osztály vezetője,  

 4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.  
 

Határidő: 2017. április 1. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés a „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
91/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A múzeumi és levéltári 
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- 
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP-4.1.9-16 
kódszámú, „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 
című pályázati felhívásra, amelynek célja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) részére múzeumi tanulmánytár és az egész életen át tartó tanulást szolgáló oktatótér 
kialakítása. A pályázat támogatási intenzitása 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal 
kapcsolatban történő eljárásra.  

 
Határidő: 2017. augusztus 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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92/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A múzeumi és levéltári 
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő- 
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-4.1.9-16 kódszámú, „A múzeumi és 
levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” 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.) Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke,  

2.) Tyukodiné Márkus Mariann, az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója,  

3.) Tóth Ivett, Pályázati Osztály vezetője,  

4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző,  

5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző.  

Határidő: 2017. március 10. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés a „HATÁRTALANUL!” program pályázati kiírására pályázat benyújtásáról 
(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: 
 
93/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „HATÁRTALANUL!” program 
pályázati kiírására pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a HATÁRTALANUL! 
program keretében a HAT-17-04 kódszámú, „Kárpátaljai akcióprogram” című pályázati kiírásra, 
amelynek célja a határon túli magyarsággal való kapcsolatépítés és segítségnyújtás Kárpátalján a nehéz 
helyzetben élő magyar lakosság támogatása érdekében. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás 
maximum bruttó 60.000,- Ft/utazó személy. 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. február 28. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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94/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „HATÁRTALANUL!” program 
pályázati kiírására pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő- testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATÁRTALANUL! program keretében a HAT-17-
04 kódszámú, „Kárpátaljai akcióprogram” című pályázati kiírásra benyújtandó pályázat előkészítésére és 
lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Ludányi Brigitta köznevelési referens; 
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

 
Határidő: 2017. február 28. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés az „Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag: 
Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Bizottság! Örülök, hogy a Média-Hatvan nyerte ezt el. Egy kérdésem lenne. Itt, 
a határozati javaslatban szerepel, hogy az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység ellátására is a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-t bízzuk meg. Milyen szakértői tevékenységet fog ellátni, milyen 
kompetenciái lesznek a szakértésben, van-e ehhez ember a Média-Hatvan Kft-ben? 
 
Bagyinszki Gyula ügyvezető 
Tisztelt Bizottság! Külső szakértők bevonása lesz a projekttel kapcsolatban, akik az ’56-os emlékév 
kapcsán már tartottak előadást, könyvet írtak erről. Megbízási szerződéssel történik majd a külső 
szakértők bevonása. Ez is volt a pályázatban, a pénzt is erre nyertük, a szakértőkre. Ez azért szükséges, 
hogy színvonalas legyen, a közösen kitűzött célokat meg tudjuk valósítani.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag: 
Köszönöm szépen! 
 
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: 
 
95/2017. (II. 22.) 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 KKETTKK-
56P-02-0458 kódszámú „Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban” 
című pályázat megvalósításához szükséges kiállítás és rendezvénysorozat megszervezésével, valamint az 
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ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit közhasznú Kft.-t  
(székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 3.285.500,-Ft megbízási díjért. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés a 2017. évi vízminta-vételezési feladatokról 
(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: 
 
96/2017. (II. 22.) 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 város közterületein lévő vízvételi helyek vízminta-vételezési és 
általános vízkémiai, valamint bakteriológiai szempontból történő 2017. évi vízminta-vételezési és 
ellenőrzési munkálataival az NNK Kft.-t (4025 Debrecen, Iskola utca 3. Tt/1.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 546.600,-Ft keretösszegig történő 
felhasználással. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2017. évi városüzemeltetési feladatok között a Város- és 
községgazdálkodás költséghelyen 546.600.- Ft keretösszeg erejéig, valamint a dögkút monitoringozása 
költséghelyeken rendelkezésre állnak. 

31. napirendi pont 
Előterjesztés a forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem lehet mélyebben lefúrni? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Most újra fogják dübelezni. 
 
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: 
 
97/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város területén telepített forgalomtechnikai küszöbök 
karbantartásával a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.000.000,-Ft keretösszegig az alábbi 
egységárak figyelembevételével: 
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Hiányzó elem pótlása +  
a rögzítéshez szükséges anyagok 

Meglévő elem  
újrarögzítése 

Kiszállás 

5.500,-Ft/elem 1.905,-Ft/elem díjmentes 

 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés a forgalomtechnikai elemek 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
98/2017. (II. 22.) 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 forgalomtechnikai elemek gyártásával és leszállításával a CSP TRADE 
Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. hrsz. 3418) bízza meg az alábbi egységárak 
figyelembevételével, 

  
bruttó 1.000.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 
összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
33. napirendi pont 
Előterjesztés a forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 
(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: 

 
Megne-

vezés 

Horgany-
zott 
acéloszlop 
(76×3500) 

Rögzítő-
bilincs 
(76 mm, 
csavarokkal) 

Oldal-
akadály 
tábla 
(250×1000) 

Háromszög 
alakú 
KRESZ 
tábla (600) 

Kör alakú 
KRESZ 
tábla 
(600) 

Kiegészítő 
tábla 
(175×350) 

STOP tábla 
(600) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(600) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(900) 

Sebesség-
csökkentő útelem 
(fekvő-rendőr) 
sárga-fekete  
400 x 250 x 40 
mm 

Egység-
ár 

6.286,-Ft 572,-Ft 5.651,-Ft 3.937,-Ft 6.858,-Ft 2.096,-Ft 7.938,-Ft 24.765,-Ft 31.622,-
Ft 

2.896,-Ft 
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99/2017. (II. 22.) 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 forgalomtechnikai elemek karbantartásával a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg az alábbi egységárak figyelembevételével 
 

                     Megnevezés 
 
Cégnév 

Közúti táblák 
bontása 

Közúti táblák oszlopainak 
elhelyezése 

Táblák 
felszerelése 

KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft. 
(3000 Hatvan, 
Rákóczi út 116.) 

2.858,-Ft / db 9.780,-Ft / db 2.858,-Ft / db 

 
bruttó 1.500.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, 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 az „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
34. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 
(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: 
 
100/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak 
burkolati jeleinek a felfestési munkáival a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca, 
3418 hrsz.) bízza meg az alábbi egységárak figyelembevételével 
 

Oldószeres kézi 
fehér festés 

Oldószeres kézi 
sárga festés 

Oldószeres gépi 
fehér festés 

Tartós kézi 
fehér festés 

Tartós kézi 
sárga festés 

Tartós gépi  
fehér festés 

2.134,-Ft / m2 2.350,-Ft / m2 2.096,-Ft / m2  6.731,-Ft / m2 6.985,-Ft / m2 6.414,-Ft / m2 

 
bruttó 3.000.000,-Ft keretösszegig, 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 az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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35. napirendi pont 
Előterjesztés a Nógrádi-(Herédi-Bér) patak egy részének a mederlapozási munkáihoz szükséges 
műszaki ellenőri szerződés 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: 
 
101/2017. (II. 22.) 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 Nógrádi-(Herédi-Bér) patak medrének egy részének a burkolás 
kivitelezési munkáihoz szükséges műszaki ellenőrzéssel az ABATERV Kft. -vel (székhely: 3261 Abasár, 
Radnóti út 4.) megkötött megbízási szerződést módosítja oly módon, hogy az ellátandó feladatok köre 
kibővül az önkormányzati tulajdonú 1-0 számú csatorna műszaki ellenőrzési feladataival és a megbízási 
díj bruttó 381.000,- Ft -ra változik. 
 
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. 
 
36. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák 
megrendeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
102/2017. (II. 22.) 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 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzat számára szükséges 
birtokjogi munkák elvégzésével a GoldenGeo Bt.-t (székhely: 2170 Aszód, Géza fejedelem utca 2.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a jelen határozat melléklete 
szerinti egységárakkal, bruttó 2.000.000,-Ft keretösszeg erejéig. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 17.) 
önkormányzati rendeletben az önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás 
és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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37. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról  
(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: 
 
103/2017. (II. 22.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Tabán út 2. IV/15. szám alatti lakás 
részleges felújításával a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó 
872.379,- 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 lakóház felújítás 2016. évi maradvány 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
38. napirendi pont  
Egyebek 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A forgalomtechnikáról, és elemekről eszembe jutott, hogy nem is olyan régen megbíztunk valakit, hogy 
vizsgálják felül Hatvan város közlekedését, és nem kaptunk erről visszajelzést. Nem emlékszem, hogy a 
bizottsági -, vagy testületi üléseken ez szóba került volna, úgyhogy én erről szeretnék kérni tájékoztatást. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A vizsgálat elvégzésre került. Az Uniterv Kft. leírta a véleményét, a Nádasdy Tamás út és a Madách utca 
közötti forgalommal kapcsolatosan javaslatokat is megfogalmazott. Az egyik: javasolják, hogy a 
közlekedési lámpákat hangoltassuk be. A másik pedig az, hogy kisebb beavatkozásokkal, például a 
Pillangó cukrászdánál zebra-áthelyezéssel tudnánk javítani. Egyeztettünk az Állami Közútkezelővel is, és 
javasolták, hogy terveztessük meg ezeket a munkákat. Kértünk is be ajánlatokat, és ezeket fogjuk hozni 
majd bizottsági ülésre. Meg is tudjuk mutatni, ha szeretnél beletekinteni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
 
Majd akkor, ha jön az előterjesztés, nagyon szívesen megnézem, csak ez egy függőben lévő ügy volt, jó 
lett volna, ha kaptunk volna tájékoztatást, de köszönöm szépen, most megkaptam. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A lejárt határidejű határozatokban benne volt, nyilván nem így kifejtve. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ott is probléma van, amit felülvizsgáltak, de a legnagyobb probléma a híd felé, a körforgalomnál van. 
Már a Zagyva-hídra, ha fölérünk, onnantól kezdve bármelyik időpontban nagyon nehéz átmenni a 
városon. Az „Adidas”-nál az a lámpa sem jó, tehát nincsenek jól összehangolva, már ott megfogja. 
Onnantól kezdve teljesen betorlódik, nagyon sok idő, mire át tudunk érni a városon. Ez azoknak 
problémás, akik napi szinten járnak Újhatvan és Óhatvan között. Én szoktam 7 óra előtt menni, akkor át 
lehet menni, de 7-től 8-ig teljesen be van dugulva, vagy délután 3-tól biztos, hogy így van.  
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Azon kéne elgondolkodni, hogy ott mit lehetne még csinálni, hogy gyorsabban menjen át a forgalom a 
városon. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Esetleg itt is lehetett volna csinálni körforgalmat. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Tehát ez a szakvélemény - igaz,  nem volt benne a felülvizsgálandó szakaszban-, de kitért a Radnóti-téri 
körforgalomra. A Radnóti-téri körforgalom egy egysávos körforgalom, tehát nagyobb kapacitást ez nem 
bír el. Megállapítja azt is a szakvélemény, hogyha kétsávos lenne, akkor is probléma lenne a város 
közlekedésében, mivel a hozzá kapcsolódó utak egysávosak, sajnos ennyi az átbocsátása ennek a 
körforgalomnak. Javasolják, hogy kisebb beavatkozásokkal javítsunk a város közlekedésén. Ők a 
jelzőlámpák programozásában látnak lehetőséget első körben, aminek nincs olyan nagy költségvonzata. 
Ezt le is egyeztettük az Állami Közútkezelő képviselőjével, ők is egyetértenek ezzel. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes: 
A szűk keresztmetszetet nem tudjuk szélesíteni, ennyi a lehetőségünk. Ennek a körforgalomi résznek 
ennyi az átbocsátási képessége. Nekünk azt kellene megnéznünk, hogy hol lehetne még egy átjárót 
létesíteni a városon keresztül. Úgy néz ki Hatvan, mint egy homokóra, arra az egy szűk keresztmetszetre 
visz rá minden forgalmat. Amennyiben tudnánk több átjárót biztosítani, akkor ez a probléma megoldódna. 
A másik az, hogy jelenleg minden forgalom a belső utakra hozza az autókat. Például balra kanyarodni a 
templomtól negyed óra körülbelül a 8 órai időszakban. De ha meg tudnánk fordítani a Csaba utca 
forgalmát, akkor a Vécsey út felé, a DISZI-nél ki lehetne jönni balra, csak odáig nem jutunk el. Egyszerű 
forgalom megfordításával ki lehetne jönni, a főúton pedig lehet befelé haladni már az „Adidas“ bolttól. 
Tehát ott hiába jövök már be a Csaba utcába, semmit nem kerülök el, sőt… Az lenne a megoldás, hogy 
azon az úton, visszafelé, a balra kanyarodó forgalmat meg lehetne osztani, eggyel több helyről lehetne 
balra kanyarodni, csökkenne a forgalom.  
 
Pályázatbontás  
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Tisztelt Bizottság, Tisztelt Elnök Úr! 
Az elmúlt időszakban megkezdődött lakásértékesítési folyamat végéhez közeledtével, az utoljára 
meghirdetett két lakás pályázati határideje járt le a tegnapi napon 16 órakor. Ez a két lakás a Pázsit utca 
11. szám alatt található. Az egyik az I. emeleten, a másik a IV. emeleten. Mindkét lakás bruttó 
2.700.000,- Ft kikiáltási áron lett meghirdetve. Nagyon sok volt az érdeklődő. Az egyik lakásra négy 
pályázat érkezett, a másikra pedig három, ezeket kezdeném el bontani. 
 
Az egyik a hatvani, 3978/55/A/42 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2. sz. alatt 
található, 49 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan, bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-
hétszázezer Forint kikiáltási értéken. A pályázati kiírás feltétele volt, hogy az ajánlati biztosíték a 
mindenkori vételárnak a 10%-át meg kell fizetni ajánlati biztosítékként.  
 
 
1. pályázó: Kotasz Tibor, egyházasdengelegi lakos ajánlata 3.800.000,- Ft.  
A pályázat tartalmazza az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
(A pályázatban leírtakat felolvasta. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.) 
 
2. pályázó ugyanerre a lakásra: Varga József László részéről érkezett be, vételi ajánlata 2.901.000,-Ft. 
Ő szigligeti lakos. Pályázata tartalmazza az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást. 
(A pályázatban leírtakat felolvasta. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.) 
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3. pályázó ugyanerre a lakásra: Rózsa Norbert, hatvani lakos. Vételi ajánlata: 3.850.000,- Ft. 
(A pályázatban leírtakat felolvasta. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.) 
 
4. pályázó ugyanerre a lakásra: Hegedűs Ivett, ecsédi lakos részéről érkezett, 2.800.000,- Ft-ot ajánl, és 
itt van az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolás. 
 
A legmagasabb értékű vételi ajánlat: Rózsa Norbert, 3.850.000,- Ft. 
 
A másik a hatvani, 3978/55/A/33 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. sz. alatt 
található, 49 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlan, bruttó 2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió-
hétszázezer Forint kikiáltási értéken. A pályázati kiírás feltétele volt, hogy az ajánlati biztosíték a 
mindenkori vételárnak a 10%-át meg kell fizetni ajánlati biztosítékként  
 
1. pályázó: Kovács Tibor, hatvani lakos ajánlata 2.800.000,- Ft. A pályázat tartalmazza az ajánlati 
biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
(A pályázatban leírtakat felolvasta. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.) 
 
2. pályázó: Németh Ninetta, hatvani lakos ajánlata 2.950.000,- Ft. A pályázat tartalmazza az ajánlati 
biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
(A pályázatban leírtakat felolvasta. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.) 
 
3. pályázó ugyanerre a lakásra: Román Kata, ajánlata 2.861.000,- Ft. Ő is hatvani lakos. A pályázat 
tartalmazza az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást.  
(A pályázatban leírtakat felolvasta. A pályázó a pályázati feltételeknek megfelelt.) 
 
A legmagasabb értékű vételi ajánlat: Németh Ninetta, 2.950.000,- Ft. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát ez a kettő nyert. A lakás-pályázatokat a legtöbbet ajánló személyek nyerték.  

További hozzászólás, észrevétel nem lévén, megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 05 perckor befejezettnek nyilvánította. 

  
 
 

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


