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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. december 13-án, 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    
 Marján János      bizottsági tag   
 Palik Józsefné     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 
 Gulyás Katalin   városi főkertész 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
 Nagy Ferenc  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

 Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

 Szabó János   városi főépítész 
 Havassy Kálmán  Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 Smidné Vereb Julianna  Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
 Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 
 

*** 

Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes, mind az 5 bizottsági tag 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte hogy vegyék le a meghívón szereplő 29. napirendi pontot, 
melynek címe: 

„Előterjesztés a Gazdasági Szolgáltató irodaházában található kazán cseréjével kapcsolatos 
döntésről” 

és vegyék fel 29. napirendi pontként a következő előterjesztést:  

Előterjesztés a Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti irodaház kazán cseréjével kapcsolatos 
döntésről 
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(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a meghívóban szereplő 29. napirendi pont lekerüljön 
napirendről és helyette, 29. napirendi pontként az alábbi előterjesztés kerüljön 
megtárgyalásra:  
- Előterjesztés a Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti irodaház kazán cseréjével 
kapcsolatos döntésről .  

 
A bizottság elnöke kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 33. napirendi pont után az alábbi 
előterjesztéseket:  

 Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

 Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területre 
szóló módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 

 Előterjesztés tűzjelző rendszer átépítési munkájához kapcsolódó döntésről 
(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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti három előterjesztést felvegyék napirendre. 
 
Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
755/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. december 13-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 

1. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
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2. Előterjesztés a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal 
kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT- MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 
3. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2018. évi 

költségeinek finanszírozásáról 
(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő az  1 – 3. pontig:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó az  1 – 3. pontig:  dr. Kovács Éva aljegyző  
 

4. Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról és a településkép védelméről szóló 
új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 (HATÁROZAT -  MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész   
 

5. Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 68/2013. 
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(RENDELET  – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

6. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő az  5 – 7. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó az  5 – 7.  pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

          
8. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

módosításának előkészítéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

      
9. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

10. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. részére 

(HATÁROZAT –  EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a  9 – 10. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a  9 – 10. pontig: Dudásné Csikós Ágnes ált. igazgatási osztályvezető 

  
11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosításáról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés a „Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése” tárgyú 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

13. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére gépjármű beszerzéséről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
14. Előterjesztés a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

támogatási kérelmekről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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15. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyában 
megkötendő szerződéssel kapcsolatban 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázathoz 

kapcsolódó döntésről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés a 2017. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz 

kapcsolódó döntésről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
18. Előterjesztés a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítása Program” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

19. Előterjesztés az "Elektromos töltőállomások kialakítása és üzemeltetése" tárgyában megkötendő 
szerződéssel kapcsolatban  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 11 – 19. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 11 – 19. pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

   
20. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 Kft.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

   (HATÁROZAT  – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

22. Előterjesztés Hatvan Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
23. Előterjesztés állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat ellátásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
25. Előterjesztés a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről 
   (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Beszámoló a 2017. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
28. Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlási kötelezési eljárással kapcsolatos másodfokú döntésről 
   (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 
 
29. Előterjesztés a Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti irodaház kazán cseréjével kapcsolatos 

döntésről  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

     Előterjesztő a  20 – 29. pontig: Horváth Richárd polgármester 
     Előadó a  20 – 29. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési Irodavezető 
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30. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 
kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
   Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
 

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

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

 
32. Előterjesztés a 836/2016. (VIII. 31.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági 

határozat módosításáról 
   (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés törött kandeláber cseréjéről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó a 32 – 33. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

34. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

 
35. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területre szóló 

módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó:   Szabó János főépítész 

 
 

36. Előterjesztés tűzjelző rendszer átépítési munkájához kapcsolódó döntésről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető        

 
37. Egyebek 
 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá 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 határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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756/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá 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 Rákócziné Lózs Csilla önkormányzati képviselőt 
2018. január 1-jétől a Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagjának választja meg. 
 
Határidő: 2018. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
757/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Jogi és Ellenőrzési Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelet tervezetet, 
mellékleteivel együtt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az SzMSz módosítása kapcsán nemcsak a bizottságok összetételénél lesz változás, hanem a 
bizottság ügyrendjénél is. A kormányhivatallal folytattunk konzultációt, hogy a rendeletalkotás az 
nem a bizottságnak az átruházott hatásköre, hanem a bizottság javaslattétellel él az eredeti jogalkotó , 
a képviselő-testület felé, hogy elfogadja vagy ne fogadja el. Hogy ezt minősített többséggel vagy 
egyszerű többséggel teszi, az én jogi álláspontom az volt, hogy mivel nem a bizottság alkotja a 
rendeletet, ennek egyszerű többségnek kellett volna lenni. Lukács László osztályvezetőnek más volt 
a jogi álláspontja, a Kormányhivatalt megkérdeztük, azt mondták, lehet egyszerű többség, csak az 
SzMSz-ben szabályozni kell. Az SzMSz-ben úgy szabályoztuk, hogy a rendeletet, tehát azt a döntést, 
ahol egy rendelet megalkotását a bizottság támogatja a képviselő-testület felé, ami a rendelet 
elfogadásáról szól, az egyszerűsített többség, úgyhogy majd minősített többséges döntések 
bizottságban nem lesznek. 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal 
kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Tisztelt Bizottság! Igen tetemes anyagot kellett átolvasni és egy érdekes dologra 
bukkantam. Számomra érdekes egyébként, majd elmondom, hogy miért. Ez a 16. oldalon a 8.2: „...a 
szabálytalansági eljárás következtében keletkezett fizetési kötelezettségről 30.382.225,- Ft.” Én nem 
emlékszem, hogy tájékoztatták volna a testületet, sőt, megnéztem az augusztusi beszámolót, ebben 
sem szerepel egyetlen mondat sem erről az ügyről. Mit gondolunk, hogy ez rendjén van, hogy a 
tulajdonosi jogokat ellátó képviselő-testület a konzorciumi szerződésből értesül erről? Ez lenne az 
egyik. A másik, pedig azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt a szabálytalanság, ami miatt 
elmarasztalták a Kft.-t? Milyen stádiumban van jelenleg a peres ügy?  
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Esetleg vesztes per esetén mennyi per- és ügyvédi költség fogja még terhelni a Kft.-t, ehát a várost a 
30 millió Ft-on felül? Merthogy én erre nem találtam semmiféle utalást. 
 
Nagy Ferenc ügyvezető 
Én azt gondolom, hogy erről az EUTAF-os ellenőrzésről már többször volt szó. Az ellenőrzés 
eredményeként az Európai Ellenőrző Szervezet állapított meg szabálytalanságokat. Ezekből a 
megállapított pontokból többet már közbeszerzési döntőbizottságra vittünk, amit megnyertünk. Kettő 
pontot a Gazdasági Minisztérium ebből a megállapítási sorból nem vitt semmiféle jogorvoslati 
fórumra tovább, hanem saját hatáskörben úgy döntött, hogy az EUTAF megállapítását elfogadja és 
velünk szemben érvényesíti azt, amit ott megállapított. Ez két közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódik 
hasonlóan a többi megállapításhoz, a tervezési folyamatnak a közbeszerzéséhez, illetve a 
projektmenedzsment közbeszerzéséhez. Ez 27 millió Ft-os szabálytalanság, pontosabban őszerintük 
ennyi, ennek a kamatvonzatával együtt 30 millió Ft körüli az összeg. Természetesen mi ezt nem 
fogadtuk el. Jeleztük az NGM felé, mindenféle felülvizsgálati fórumot megjártunk. Most, ahogy 
kiderül az anyagból, bírósági szakaszban van, mert ez a következő lépés, amit meg lehetett tennünk. 
Az ügyvédnek, aki a projektben ügyvéd volt, és a közbeszerzési szakértőnek a véleménye az, hogy 
nem állapíthatták volna meg ezt a szabálytalanságot, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezt a pert meg 
fogjuk nyerni, de sajnos ezt az utat végig kell járnunk. A szabálytalansági eljárásról a döntés, azt 
hiszem, hogy az ősz elején érkezett meg, a végleges, arra vonatkozóan, hogy már más fórum nincs, 
csak a bíróság. Mi a bírósági utat végig fogjuk járni és azt gondoljuk, abban bízunk, hogy ezt meg is 
fogjuk nyerni. Ezért kellett kezelni ebben a konzorciumi megállapodásban ezt a kérdést. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Azt is olvastam az anyagból, hogy 2018. júliusig lesz ez fizetve, tehát akkor már elkezdtük fizetni 
valamilyen összeggel? 
 
Nagy Ferenc ügyvezető 
Igen, tehát a Magyar Államkincstárhoz adta az NGM ezt az eljárást, a bíróság nem hozott nyár óta 
döntést arra vonatkozóan, hogy addig, amíg eldől a per, addig mentesíti a Kft.-t a fizetési 
kötelezettség alól, ezért az államkincstárral kötöttünk egy részletfizetési megállapodást és ennek 
megfelelően részletfizetések történnek és ezt majd vissza lehet igényelni, hogyha a perben úgy dönt a 
bíróság. Az ideiglenes felmentésről többszöri ígéret volt a bíróság részéről, hogy meghozzák ezt a 
döntést, de még sajnos nem történt meg. Amíg ezt nem hozzák meg, addig fizetni kell, vagy ameddig 
nem születik meg a bírósági döntés.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hét 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodással, nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
758/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) fenntartója, valamint 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.) egyszemélyes alapítója 
és kizárólagos tulajdonosa jóváhagyja az Integrált Intézmény, a Beruházó Kft., valamint a Gödöllői 
Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 
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Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) között létrejött és a képviselő-testület 829/2015. 
(XII.17.) számú határozatával jóváhagyott megállapodás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az intézményvezetőt, illetve az 
ügyvezetőt a megállapodást közös megegyezéssel megszüntető okirat aláírására azzal, hogy 
amennyiben a megszüntető okirat felek által aláírt végleges szövegében a határozat melléklete 
szerinti szöveghez képest változás van, az utólagosan előterjesztésre kerüljön a képviselő-testület 
ülésére. 
 
Határidő: 2017. december 31. (megszüntető okirat aláírására)  
Felelős:  Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény vezetője,  

 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
 Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője” 

 
759/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa utólagosan jóváhagyja 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.) és az Országos Magyar Vadászkamara (székhelye: 1027 
Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) között megkötött 
konzorciumi megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
   Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője” 
 
760/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint kedvezményezettet, hogy a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Igazgatóságával (3525 Miskolc, Hősök tere 3.), mint közreműködő szervezettel, valamint az 
Országos Magyar Vadászkamarával (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági 
nyilvántartási száma: 01-03-0000018) kötendő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
támogatási szerződést aláírja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy a felek által aláírt 
támogatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét utólagosan terjessze a 
képviselő-testület elé. 
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 Határidő: 2017. december 31. (az okirat aláírására) 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

  Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője” 
 
761/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa jóváhagyja 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.) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., 
cg.száma: 01-10-045784) és az Országos Magyar Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, Medve 
utca 34-40., nyilvántartási száma: 01-03-0000018) közötti a hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett kastély 
megnevezésű ingatlanra a Beruházó Kft. javára bejegyzett vagyonkezelési jog törlését és az Országos 
Magyar Vadászkamara javára vagyonkezelési jog alapítását tartalmazó vagyonkezelési szerződésnek 
a határozat melléklete szerinti szövegét. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza az ügyvezetőt a Beruházó Kft. 
javára bejegyzett vagyonkezelési jog törlésére vonatkozó nyilatkozat és az Országos Magyar 
Vadászkamara javára vagyonkezelési jog alapítását tartalmazó vagyonkezelési szerződés aláírására, 
azzal, hogy amennyiben a vagyonkezelési szerződés mindhárom fél aláírt végleges szövegében a 
határozat melléklete szerinti szöveghez képest változás van, az utólagosan előterjesztésre kerüljön a 
képviselő-testület ülésére. 
 
Határidő: 2017. december 31. (az okirat aláírására) 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum  

  Beruházó  Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője” 
 
762/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Magyar Vadászkamarával 
(székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) a 
hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett kastély megnevezésű ingatlannak az Ifjúsági Ház által használt 1666 
m2 nagyságú épületrészére és a hozzá tartozó területre használati megállapodást köt a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
használati megállapodás aláírására azzal, hogy amennyiben a használati megállapodás felek által 
aláírt végleges szövegében a határozat melléklete szerinti szöveghez képest változás van, azt 
utólagosan terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2017. december 31. (a használati megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
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763/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a társaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa jóváhagyja, hogy 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.) az ÉMOP -2.1.1/A-12-K-2012-0003 azonosító számú „A Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-
kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekt keretében beszerzett és a 
határozat mellékletét képező értékbecslésben szereplő ingóságokat az Országos Magyar 
Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-
0000018) részére ingyenesen tulajdonba adja, a tulajdon átruházási szerződést aláírja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, hogy a felek által aláírt 
tulajdonjog átruházási szerződés szövegét utólagosan terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2017. december 31. (a tulajdon átruházási szerződés aláírására) 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum  
   Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője” 
 
764/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Magyar Vadászkamarával (székhelye: 
1027 Budapest, Medve utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) a Hatvan 
városában történő hatékony együttműködés érdekében a határozat melléklete szerinti tartalommal 
együttműködési megállapodást köt. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás megkötésére azzal, hogy amennyiben az együttműködési 
megállapodás felek által aláírt végleges szövegében a határozat melléklete szerinti szöveghez képest 
változás van, azt utólagosan terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2017. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 2018. évi 
költségeinek finanszírozásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
765/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 
2018. évi költségeinek finanszírozásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található 
Markovits Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa egyetért azzal, hogy a 
Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepesi Béla utca 2.) intézményi úszásoktatás céljára, 2018. január 
1-jétől használatba adja a hatvani önkormányzati fenntartású óvodák, a Tankerületi Központ 
által fenntartott általános iskolák, a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési 
megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 
3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (székhely: 3000 
Hatvan, Ratkó J. u. 10.) részére. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 1-től 2018. december 31-ig 

biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen 
15.412.500.- Ft + ÁFA, azaz nettó 19.573.875.- Ft értékben, amelyből az óvodákra eső 
2.587.500.- Ft + ÁFA, azaz nettó 3.286.125.- Ft az önkormányzat költségvetésében 
átcsoportosításra kerül. Az általános iskolákra eső 12.825.000.- Ft + ÁFA, azaz nettó 
16.287750.- Ft az önkormányzat költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani 
Római Katolikus Általános Iskola részére átadásra kerül átadott pénzeszközként 1.800.000.- 
Ft + ÁFA, azaz nettó 2.286.000.- Ft a 2018. évi költségvetés terhére.  

 
Határidő:  1.) 2017. december 31. (az uszodahasználati szerződések aktualizálására) 
   2.)  2018. február 15. 
Felelős:  1.) a köznevelési intézmények vezetői  
   2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
766/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatás 
2018. évi költségeinek finanszírozásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású újhatvani óvodák, a 
Hatvani Tankerületi Központ által fenntartott Hatvani Szent István Általános Iskola (székhelye: 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.), valamint a Váci Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodás 7. 
pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi 
út 4.) részére 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig biztosítja az úszásoktatáshoz szükséges 
utazási költségek anyagi fedezetét a határozat melléklete szerint mindösszesen 3.345.000.- Ft + ÁFA, 
azaz nettó 4.248.150.- Ft értékben, amelyből az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésébe 
átcsoportosításra kerül 930.000.- Ft + ÁFA azaz nettó 1.524.000.- Ft a Hatvani Szent István 
Általános Iskolára eső 1.545.000.- Ft + ÁFA, azaz nettó 1.962.150.- Ft az önkormányzat 
költségvetéséből kerül kifizetésre, valamint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola részére 
átadásra kerül átadott pénzeszközként 600.000.- Ft + ÁFA , azaz nettó 762.000.- Ft a 2018. évi 
költségvetés terhére. 
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Határidő: 2018. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról és a településkép védelméről 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról, majd a rendelet elfogadásáról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
767/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról és a településkép 
védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet tervezetének véleményezési eljárásáról (a beérkezett véleményekről, az el nem 
fogadott véleményekről és azok indokolásáról, illetve az elfogadott vélemények alapján a kézikönyv 
tervezetében és a településképi rendelet tervezetében javasolt módosításokról) szóló tájékoztatót 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
 
768/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról és a településkép 
védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény alapján elkészített Hatvan Város Településképi Arculati Kézikönyvét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
769/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Településképi Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról és a településkép 
védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és a mellékelt 
rendelet tervezetet, mellékleteivel együtt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
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5. napirendi pont 
Előterjesztés az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól szóló 
68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Én ezt el tudom fogadni, mert az utóbbi időben brutális élelmiszer áremelés 
történt. Nemhogy csak kicsi, hanem brutális, tehát drága lett minden. A beszámolókat is 
végigolvastam, tehát ott azért látni benne, hogy mire költik, de még mindig nyereséges. Ennyit rá 
tudunk tenni? Ki fogják tudni ezt a szülők fizetni? Hiszen így is van problémánk. A nyersanyagnormát 
fogják felemelni. Mennyire fog kijönni a térítési díjakban? Tudom, aki szegény meg rászorult, azok 
ingyen étkeznek, fizeti az önkormányzat. 
 
Smidné Vereb Julianna ügyvezető 
Az iskolánál 1.750,- Ft-ot jelent havonta ez az emelés, az óvodánál még ennél is kevesebbet. Tehát kb. 
napi 50,- Ft az, ami megy erre a térítési díjra. Én elhoztam most, a HVG honlapján, vasárnap jelent 
meg, itt megvannak az alapvető élelmiszereknek a százalékos aránya, hogy milyen drágulás történt. 
Azt kell, hogy mondjam, hogy szinte tényleg csak a drágulásokat érvényesítettük. Az, ami tényleg 
szerencsés volt az eltelt időszakban, hogy az ember egy jó gazdálkodással azért tudott eredményt 
produkálni, most ez már nem lesz meg ebben az évben, tehát itt szeptembertől hihetetlen mértékben 
átrendeződtek ezek a nettó nyersanyagárak. A fogyasztói áraknál nagyon jó a vásárlóknak az ÁFA 
csökkentése. Tény és való, hogy valamilyen szinten csökken, de mivel mi nettóban dolgozunk, itt a 
nettó nyersanyagárak nagyon megnövekedtek az eltelt 4 év alatt. Hangsúlyozni kívánom, hogy 4 éve 
dolgozunk ezzel a térítési díjjal. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a  
rendelet elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
770/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az intézményi élelmezési nyersanyagköltségről és azok térítési díjairól 
szóló 68/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról” tárgyú előterjesztést, és a mellékelt 
rendelet tervezetet, mellékleteivel együtt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
771/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: Hatvan, 
Ratkó József út 14.) 5 fő rendőr munkatársának 40.000,- Ft/fő összegű Erzsébet-utalványt ad 
támogatásként, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben, a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
772/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani 
Szolgáltató Intézmény (3000 Hatvan, Szepes B. u. 2., képviseli: Havassy Kálmán intézményvezető) 
részére, hogy a hatvani 1930 hrsz-ú, természetben 3000 Hatvan, Bálvány utcában, a volt piactéren 
található acélszerkezetet elbontsa, a bontás után az elemeket tárolja, illetve felhasználja 
önkormányzati tulajdonban lévő területen csarnok megépítéséhez.  
 
Határidő: 2017. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításának előkészítéséről 
(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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
773/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzati 
köztemetőkben lévő védelemre érdemes sírhelyek kerüljenek védelembe vételre, az erre vonatkozó 
rendelettervezet a részletes költségkimutatással együtt a képviselő-testület 2018. januári rendes 
ülésére kerüljön előterjesztésre. 
 
Határidő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda és a Hatósági 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
774/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról  
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

Paraszt Alíz Lotti, Zaja Liliána, Landesz Lili Sára, Szentesy Zsófia, Varga Balázs 
Bence, Kiss Bence, Hajdú Péter Kornél, Földesi Molli Andrea, Földi Aida Petra, Juhász 
Janka, Petlánovics Bence és Tusán Zsófia gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

 
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 480.000,- Ft – azaz 

négyszáznyolcvanezer 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 díjmentes közterület-használat megállapítására a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslat „A. hozzájárul” változatáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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775/2017. (XII. 13.) 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 hozzájárul ahhoz, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12. 
Cégjegyzékszáma: 10-09-031348) 2017. december 1. és 2017. december 29. közötti időszakban a 
hatvani 2994/3 hrsz. alatti, természetben a hatvani Kossuth tér középső térrészét gyermek körhinta 
üzemeltetése céljából díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja. 
 
Mivel az „A. hozzájárul” egyhangúlag elfogadásra került, a „B. nem járul hozzá” nem került 
szavazásra. 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
776/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2017. évi Közbeszerzési Tervet. 
 
Határidő: 2017. december 15. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a "Munkagépek tartós bérletére vonatkozó szolgáltatás megrendelése" tárgyú 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
777/2017. (XII. 13.) 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 eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 578/2017. (X. 26.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
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„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, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „1 db traktor tartós bérlésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése”, becsült 
értéke nettó 27.390.186.- Ft.  
A 2. rész elnevezése „2 db multifunkcionális alapgép tartós bérlésére vonatkozó szolgáltatás 
megrendelése”, becsült értéke nettó 27.909.043.- Ft.  
A 3. rész elnevezése „1 db nagyteljesítményű fűnyírógép tartós bérlésére vonatkozó szolgáltatás 
megrendelése”, becsült értéke nettó 4.778.898.- 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 60.078.127.- 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. december 15. (az összefoglaló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére gépjármű 
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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
778/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére gépjármű 
beszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOC-17-FEJL-TSZ-2-086 azonosítószámú 
pályázat keretében a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére szükséges gépjármű 
beszerzésével a Duna Autó Zrt.-t (székhely: 1037 Budapest, Zay u. 24.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt összesen bruttó 8.960.351.- Ft összegben. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet 8.231.783.- Ft összegig a kapcsolódó pályázatban 
megítélt támogatási forrásból biztosított, az ezen felüli, összesen 728.568.- Ft összeg Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
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Határidő: 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 
támogatási kérelmekről 
(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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
779/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a 2016. évben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 
támogatási kérelmekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Heves Megyei Közgyűlést, hogy a Hatvan 
Város Önkormányzata által a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 
pályázatok értékelése során kialakult helyzet tisztázása érdekében az összes benyújtott és értékelt pályázat 
pontszámait hozza nyilvánosságra. 
 
Határidő: 2017. december 15. 
Felelős: Hatvan város Polgármestere” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása" 
tárgyában megkötendő szerződéssel kapcsolatban 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
780/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak 
ellátása" tárgyában megkötendő szerződéssel kapcsolatban” című előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-
védelmi feladatainak ellátásával” a Target Group Facility Management Zrt.-t (székhely: 1031 
Budapest, Szentendrei út 202.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt nettó 2.141.- Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi és 2019. évi 
költségvetéseibe betervezésre kerül. 
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Határidő: 2018. január 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című  
pályázathoz  kapcsolódó  döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati  
javaslatról. 
   
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
781/2017. (XII. 13.) 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 
KÖFOP-1.2.2-VEKOP-16-2017-00822 azonosítási számú, „Hatvan Város Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása” című pályázathoz kapcsolódó 38 db kártyaolvasó eszköz 
beszerzésével a Magyar Posta Zrt.-t (székhely:1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.) bízza meg bruttó 
493.620,- Ft összegben mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi forrás a 
pályázati támogatásból biztosított. 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a 2017. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati  javaslatról. 
   
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
782/2017. (XII. 13.) 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 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a Grassalkovich 
Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére projektor beszerzésével az A4 Team 
Számítástechnikai Szaküzlet üzemeltetőjét, a SHIRAJ Hungary Kft-t (székhely: 1095, Budapest, 
Boráros tér 7.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 364.617,- 
Ft összegben. Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.18.) önkormányzati rendelet 2/d mellékletében lévő „Közművelődési intézmények 
pályázati önrész” költséghelyen 264.617,- Ft összegben, pályázati forrásból 100.000,- Ft összegben 
biztosított. 
 
783/2017. (XII. 13.) 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 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a Grassalkovich 
Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) részére 1 db asztali számítógép (szoftverekkel) 
beszerzésével a Zóna Computers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (székhely: 1043 Budapest, 
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Tavasz utca 4.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 184.291,- 
Ft összegben. Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.18.) önkormányzati rendelet 2/d mellékletében lévő „Közművelődési intézmények 
pályázati önrész” költséghelyen 129.291,- Ft összegben, pályázati forrásból 55.000,- Ft összegben 
biztosított. 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítása Program” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
784/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítása Program” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 388/2017. (VII. 28.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
785/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítása Program” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetséghez az Országos 
Tornaterem Felújítási Program keretében a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem u.2.) tornaterme 
pályaburkolatának felújítása, illetve cseréje, valamint a világítás és az elektromos hálózat 
korszerűsítése tárgyában pályázatot nyújtott be. A fejlesztés becsült költsége bruttó 31.644.190,- Ft, 
az igényelt támogatás összege bruttó 22.150.933,- Ft és az önkormányzat által biztosítani szükséges 
gazdagodás megtérítési előleg jogcímen bruttó 9.493.257,- Ft., melynek pénzügyi forrása Hatvan 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés az "Elektromos töltőállomások kialakítása és üzemeltetése" tárgyában 
megkötendő szerződéssel kapcsolatban  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
786/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az "Elektromos töltőállomások kialakítása és üzemeltetése" tárgyában 
megkötendő szerződéssel kapcsolatban” című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a GZR-T-Ö-2016-0026 azonosítószámú pályázat 
keretében 2 db elektromos töltőállomás kialakításával és üzemeltetésével az E.ON 
Energiakereskedelmi Kft.-t (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt összesen bruttó 8.683.805.- Ft összegben. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 4.952.000.- Ft összegig pályázati forrásból 
biztosított, az ezen felüli összeg 2.667.000.- Ft összeg erejéig önerő formájában Hatvan Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között szereplő “Elektronikus töltőállomások létesítése - pályázat önerő” 
költséghelyen rendelkezésre áll, míg a szükséges további, összesen 1.064.805.- Ft összeg Hatvan 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2018. január 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 Kft.- 
vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
A bizottság elnöke módosító indítványt terjesztett a bizottság elé. 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a módosító indítvány elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
787/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 Kft.-
vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztéshez az 
alábbi módosító indítványt teszi: 
 
1. Az előterjesztés határozati javaslatának szövegében a “(székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.)” 

szövegrész helyébe a “(székhely: 3000 Hatvan, Táltos u. 21.)” szöveg lépjen. 
 
2. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés 

lépjen. 
„1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és 
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ártalmatlanító helyre történő elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatás teljes körét a Végső 
Company 60 Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Táltos utca 21., a továbbiakban: közszolgáltató) 
jogosult és köteles ellátni, Hatvan Város Önkormányzatával kötött  közszolgáltatási szerződés 
alapján.”” 

 
3. Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet az alábbi új 2. §-sal egészüljön ki, és az 

eredeti 2. § számozása 3. §-ra módosuljon: 
„2. § A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.” 

 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
788/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 Kft.-
vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Táltos u. 21.) megkötött, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. 
(…….) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 
aláírására. 

Határidő: 2017. december 31. (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
789/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 Kft.-
vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelet 
tervezetet, mellékletével együtt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
790/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 
15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelet tervezetet 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 



 416 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról 
(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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
791/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvani Város Környezetvédelmi 
Programját. 
 
Határidő: 2017. december 15. 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos feladat 
ellátásáról 
(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: 
 
792/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az állati melléktermékek elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos 
feladat ellátásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén keletkező 
kedvtelésből tartott állati hulladékok, illetve a nem kérődző és vadon élt állati melléktermékek 
elszállításával, valamint ártalmatlanításával kapcsolatos feladatok ellátásával a 2018. évre 
vonatkozóan a Lammed Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-t (székhely: 1094 Budapest, 
Liliom u. 34. 3. em. 8.) bízza meg az állati melléktermék kezelés esetében bruttó 127,- Ft/kg, 
valamint ezek szállítása esetében bruttó 100,- Ft/km egységárakon - legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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24. napirendi pont 
Előterjesztés 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: 
 
793/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek karbantartásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a 
MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi egységárak 
figyelembevételével 
 
                     Megnevezés 
 
Cégnév 

Közúti táblák 
bontása 

Közúti táblák oszlopainak 
elhelyezése 

Táblák 
felszerelése 

MÉZSORÁS Kft. 
(3000 Hatvan, 
Kertész utca 64..) 

2.300,- Ft / db 5.900,- Ft / db 2.300,- Ft / db 

 

bruttó 2.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

Határidő: 2018. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
794/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével 
kapcsolatos mérnöki közreműködői feladatok ellátásával az INNO-VIT '98 Bt.-t (székhely: 2330 
Dunaharaszti, Csermely u. 46.) bízza meg bruttó 7.620,- Ft/óra egységáron bruttó 300.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2018. január 1. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egy régóta húzódó ügy ez már, és nekünk elég sokba kerül. Gondolom, nem jól csinálták meg, 
sajnos.  
 
Egyéb 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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
795/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani városi temetőnél korábban létesített 
támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkáinak elvégzésével a TÓ-NETT Kft.-t 
(székhely: 3271 Visonta, Vadvirág u. 25.) bízza meg bruttó 16.168.851,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. december 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
796/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani városi temetőnél korábban létesített 
támfal II. ütemének stabilizálásához tartozó kivitelezési munkák műszaki ellenőrzésével a P&D 
Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó utca 21. 2/9.) bízza meg bruttó 
370.840,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. december 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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27. napirendi pont 
Beszámoló a 2017. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 
 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
beszámoló elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
797/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2017. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló beszámolót, és 
azt elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 
28. napirendi pont 
Tájékoztató a volt Cukorgyári-tó vízutánpótlásával kapcsolatos kötelezési eljárással kapcsolatos 
másodfokú döntésről 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
 A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kötelezte Hatvan Város Önkormányzatát, hogy a 
beeresztő zsilipet nyissa meg annak érdekében, hogy a Cukorgyári-tó vízutánpótlása biztosításra 
kerüljön. Ezt a fellebbezésre tekintettel végrehajtandóvá nyilvánította a hatóság. Ezt a határozatot 
Hatvan Város Önkormányzata megtámadta és a II. fokú hatóság megsemmisítette a fellebbezés miatt 
a Fővárosi Katasztrófavédelemnek a határozatát azzal az indokkal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata nem környezethasználó, hanem az ÖKO-PLAN Egyesület. Ez a lényege egyébként 
vagy benne van az is, hogy a kötelezési határozat meghozatala előtt a környezetkárosodás 
minősítésére és kárelhárítási készültségi fokozat elrendelésére nem került sor, tehát a hatóság 
szabálytalanul járt el. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát a lényeg az, hogy nem kell utánpótolni a vizet, mert az önkormányzat nem egy egyesület, 
közfeladatot lát el. Megoldják másképp majd, nem lehet az önkormányzatot kötelezni erre.  
Ahogy néztük az elemzéseket, elég komoly problémák vannak itt a vízzel kapcsolatosan. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
 A II. fokú hatóság teljeskörűen felülvizsgálta az eljárást, és a beeresztő zsilip megnyitására Hatvan 
Város Önkormányzatának nem is volt üzemeltetési engedélye. A duzzasztómű behelyezése nélkül 
nem lehetne a vízutánpótlást biztosítani. Pont a vegetációs időszakban, amikor az üzemeltetési 
engedély alapján nem lehetne betenni a zsilipet, abban az időben kellene duzzasztanunk a Zagyva-
folyón a vizet. Sok minden le van írva a határozatban. Egyrészt az I. fokú hatóság módosította 
egyszer a kötelezési határozatát, hogy a vízügyi igazgatósággal egyeztetett módon nyithassuk meg 
ezt a beeresztő zsilipet. Sor került egy egyeztetésre a KDVVIZIG-gel. Ők sem tartották ezt a 
kötelezést egyébként megfelelőnek. Feltettük a kérdéseket a katasztrófavédelemnek az egyeztetést 
követően, hogyha vízkiemelésre, tehát a beeresztő zsilip megnyitására kerül a sor, akkor kinek kell a 
vízkivételért fizetni a vízügyi igazgatóságnak, és ha esetlegesen kár keletkezik a beeresztő zsilip 
megnyitását követően, mivel több ingatlantulajdonost is érinthet a vízbeeresztés. Az Azimut Kft. 
területét érintően van elhelyezve a beeresztő zsilip, a XVIII-as csatorna két ingatlantulajdonos 
tulajdonában van, mind a kettő külön helyrajzi számon van, az egyik az Aranyfácán Konzervgyár 
Kft., a másik pedig Hatvan Város Önkormányzata, és a Hatvan Város Önkormányzata melletti 
területen még ingatlantulajdonos a Magyar Állam, aminek a kezelője a KDVVIZIG. Az ÖKO-PLAN 
Környezetvédelmi Egyesület készített az önkormányzati árok és a Magyar Állam tulajdonában lévő 
árokszakaszra egy vízátemelő műtárgyat, amire a mai napig nem kaptak vízjogi üzemeltetési 
engedélyt, hogyha a beeresztő zsilipet megnyitjuk és nem biztonságos a víznek az elvezetése és 
károkozás keletkezik bármelyik területen, akkor kit fog terhelni a károkozásnak a költsége. Ami 
lényeg ebben, az a károkozás kérdése és az, hogyha vízutánpótlásra kerül sor, akkor ezt kinek kell 
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megfizetnie. Egyébként a vízügyi igazgatóság, amikor egyeztettünk velük, ők leírták, hogy a boldogi 
mezőgazdasági területekre a Zagyvából a beeresztő zsilip megnyitását követően betörhet a víz, tehát 
veszélyeztetheti a boldogi mezőgazdasági területeket. Mivel több ingatlantulajdonos, több műtárgy 
érintett ebben a kérdésben, ehhez szervezetten kellene sok résztvevőnek együttműködnie a 
vízutánpótláshoz. Üzemeltetési szabályzatot az ÖKO-PLAN Egyesület a mai napig az önkormányzat 
részére nem adott át. A vízátemelő műtárgy üzemeltetési engedélye, üzemeltetési kérdései még a mai 
napig tisztázatlanok, tehát ez mind alátámasztja azt, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelem nem kellő 
körültekintéssel hozta meg a döntését, amikor Hatvan Város Önkormányzatát kötelezte a beeresztő 
zsilip megnyitására.   
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette az alábbiak 
szerint: 

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

  
29. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti irodaház kazán cseréjével kapcsolatos 
döntésről 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a  
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
798/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti irodaház kazán cseréjével 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Szepes Béla u. 2. szám alatti irodaház 
gázkazánjának a cseréjével a H-P Hydro Mérnökiroda Kft.-t (székhely: 9141 Ikrény, Arany János 
utca 43.) bízza meg bruttó 1.173.333,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.  (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 
kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Főkertész asszonynak gratulálhatunk. Még egyszer gratulálunk, mert nagyon jó, hogy megnyertük az 
első díjat. Köszönjük szépen! 
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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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
799/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei című 
országos kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Első Magyar Kert 
Szövetkezettel (5300 Karcag, Kossuth tér 1.) megkötött „A legszebb konyhakertek” - Magyarország 
legszebb konyhakertjei országos programra vonatkozó együttműködési megállapodást módosítja a 
határozat melléklete szerint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást 
módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2018. január 5. (együttműködési megállapodás módosításának aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 

 
31. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
800/2017. (XII. 13.) 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 1 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db fűzfa ültetésével 
kerüljön pótlásra a Vadaspark területén. 
 
801/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva nem járul hozzá a hatvani 4930 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen 1 db nyírfa kivágásához, mert a fa kivágása nem indokolt. 
 
802/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti 
átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3978/36 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db hársfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db 
oszlopos gyertyán ültetésével kerüljenek pótlásra a hatvani Pázsit utcában. 
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32. napirendi pont 
Előterjesztés a 836/2016.  (VIII. 31.)  számú  pénzügyi,  gazdasági és városfejlesztési bizottsági 
határozat 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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
803/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 836/2016. (VIII. 31.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a határozat 
szövegében a „Csépe Zsombor erdészeti szakirányítót (lakhely: 3065 Hasznos, Alkotmány út 56.)” 
szövegrész helyébe a „CSENTER Erdészeti Kft.-t (székhely: 3065 Hasznos, Alkotmány út 56.)” 
szövegrészt lépteti, valamint a „200.000,- Ft, alanyi áfa mentes” szövegrész helyébe az „bruttó 
200.000,- Ft” szövegrészt lépteti. 
 
33. napirendi pont 
Előterjesztés törött kandeláber cseréjéről 
(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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
804/2017. (XII. 13.) 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, Robert Bosch úton baleset következtében kitört kandeláber 
cseréjével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 
334.010,- 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 „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
34. napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének 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, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
805/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére nyújtott tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesületnek nyújtott 2.055.000,- Ft tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2017. december 31-
éről 2018. december 31-ére módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező tagi 
kölcsön szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 30. (szerződést módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
35. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területre szóló 
módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
A bizottság elnöke módosító indítványt terjesztett a bizottság elé. 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a módosító indítvány elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
806/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan  város  településrendezési  eszközeinek  kiemelt fejlesztési  
területre  szóló  módosításáról” tárgyú előterjesztést, és az előterjesztéshez az alábbi módosító 
indítványt teszi: 
 
1. Az előterjesztés 1. határozati javaslatának szövegében a “hatvani belterületi 760/9 hrsz.-ú 

ingatlant” szövegrész helyébe a “hatvani belterületi 760/9 hrsz.-ú ingatlant, és a megközelítésére 
szolgáló 5434 hrsz.-ú közterületet” szöveg lépjen. 

 
2. Az előterjesztés 2. határozati javaslatának szövegében a “hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan, mint 

kiemelt fejlesztési terület vonatkozásában” szövegrész helyébe a “hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan, 
és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési területek 
vonatkozásában” szöveg lépjen. 

 
3. Az előterjesztés 3. határozati javaslata helyébe az alábbi határozati javaslat lépjen: 

3. Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TALENT-PLAN Tervező, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-t (9023 Győr, Richter János u. 11.) bízza meg Hatvan város 
településrendezési eszközeinek a hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 
5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési területeken megvalósuló ipari beruházással 
összefüggő módosításával kapcsolatos tervezési feladat elvégzésével bruttó 965.200,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A szükséges pénzügyi 
forrást a tervezési szerződés értelmében Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződés 
megkötésére azzal, hogy a szerződést - annak megkötését követően - terjessze elő a képviselő-
testület soron következő ülésére utólagos jóváhagyás céljából. 
 
Határidő: 2018. január 25. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
807/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területre 
szóló módosításáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet értelmében 
dönt a hatvani belterületi 760/9 hrsz.-ú ingatlant, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú 
közterületet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
 
808/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területre 
szóló módosításáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében elrendeli a Településrendezési Eszközei 
módosításának megindítását a hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 
hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési területek vonatkozásában, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a költségviselésre vonatkozó megállapodások megkötésére. 
 
Határidő: 2017. december 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
 
809/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területre 
szóló módosításáról” tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TALENT-PLAN Tervező, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-t (9023 Győr, Richter János u. 11.) bízza meg Hatvan város településrendezési 
eszközeinek a hatvani 760/9 hrsz.-ú ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, 
mint kiemelt fejlesztési területeken megvalósuló ipari beruházással összefüggő módosításával 
kapcsolatos tervezési feladat elvégzésével bruttó 965.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A szükséges pénzügyi forrást a tervezési szerződés értelmében 
Horváth Rudolf Intertransport Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3000 Hatvan, Robert Bosch út 3.) 
biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződés megkötésére 
azzal, hogy a szerződést - annak megkötését követően - terjessze elő a képviselő-testület soron 
következő ülésére utólagos jóváhagyás céljából. 
 
 



 425 
 
Határidő: 2018. január 25. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
 
36. napirendi pont 
Előterjesztés tűzjelző rendszer átépítési munkájához kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a  
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
810/2017. (XII. 13.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tűzjelző rendszer átépítési munkájához kapcsolódó döntésről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. számú Általános Iskola konyhájában 
található műszakilag elavult tűzjelző rendszer átépítésével Báti Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 
3021 Lőrinci, Akácfa utca 11.) bízza meg bruttó 1.407.446,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A Hatvani Közétkeztetési Kft. (3000 Hatvan, Géza fejedelme utca 2.) részére az átépítés költsége 
továbbszámlázásra kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
37. napirendi pont 
Egyebek 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
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 


