
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2013. szeptember 12-én 9.00 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal ovális termében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Lestyán Balázs tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag 

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Szabó Zsolt polgármester 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
- dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Philipp Frigyes főépítész
- Gulyás Katalin városi főkertész
- Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója
- dr. Takács Gábor ügyvéd
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) 
elfogadta Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     776/2013.     (IX.     12.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2013.  szeptember  12-i  rendkívüli  ülésének  napirendjét a  következők  szerint 
állapította meg:



Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés 
módosításáról

2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító 
okiratának módosításáról

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

3. Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző, jegyzői irodavezető

4. Előterjesztés Hatvan Város Településszerkezeti tervének, valamint Hatvan Város Helyi 
Építési Szabályzatának Részterületekre vonatkozó módosításáról

5. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2013. (VI. 28.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

6. Előterjesztés Hatvan város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzat elfogadásáról

Előterjesztő 4-6. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 4-6. napirendi pontig: Philipp Frigyes főépítész

7. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető

8. Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub Országos Humor- és 
Táncfesztiváljának polgármesteri keretből történő előfinanszírozásáról 

9. Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Szakiskola Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatásának 
támogatásáról

Előterjesztő 8-9. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 8-9. napirendi pontig: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok 

referense

10. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő büfék és konyha bérlése tárgyában 
kiírandó pályázatról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

11. Előterjesztés a Szentháromság szobor restaurálási munkáiról

12. Előterjesztés közterületi játszótereken kerítések elhelyezéséről



13. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház új közös 
képviselőjének megválasztásáról

14. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás működése érdekében szükséges ingatlanok megvásárlásáról

15. Előterjesztés az önkormányzati kezelésben lévő közutakkal kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő 11-15. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 11-15. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

16. Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál” című pályázattal 
kapcsolatos döntésről

17. Előterjesztés az önkormányzati kezelésű utak felújítása tárgyában meghozandó 
döntésekről

18. Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban”  című pályázathoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás megindításáról

19. Előterjesztés „A Kossuth tér déli részén egyedi játszótér kialakítása”  elnevezésű 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésről

20. Előterjesztés az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási 
esélyeinek növelésére” tárgyú kiemelt pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntésről 

21. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan 
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában”  című pályázattal kapcsolatban 
meghozandó döntésekről

Előterjesztő 16-21. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 16-21. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető 

22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú árok egy részének burkolásáról

23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról

24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületeken történő 
fakivágásokról

Előterjesztő, előadó 22-24. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2013. szeptember 12.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő 
épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés 
módosításáról

dr. Takács Gábor: Az önkormányzat vagyonkezelésbe adta a büféket és a főzőkonyhákat, 
üzemeltetésre a Zrt.-nek. Tekintettel arra, hogy ezen vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak 
egy részét bérleti szerződés útján kívánja hasznosítani az önkormányzat, szükségességé válik 
a vagyonkezelési szerződés módosítása. Ezeket a vagyonelemeket ki kell venni ebből a 
szerződésből és az ingatlannyilvántartáson át kell vezetni, majd ezt követően tudja az 
önkormányzat pályáztatni ezeket a vagyonelemeket és bérlet útján ebből bevételi forráshoz 
jutni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     777/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési és 
használati jogot alapító szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású vagy 
működtetésű intézmények konyhaként, illetve büféként működő épületrészeire vonatkozó 
vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződést közös megegyezéssel a jelen határozat 
melléklete szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására.

Határid  ő  :   2013. október 15. (az okiratok földhivatali benyújtására)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának 
módosításáról

dr. Takács Gábor: Az alapító a közérdek védelmében és a társaság működésének jobb 
átláthatósága érdekében a társaságnak a szervezetét egy új szervezeti egységgel kívánja 
bővíteni. Erre a társasági törvény lehetőséget nyújt, a legfőbb szerv szabadon hozhat létre 
szerveket a már működőek mellett azzal a kitétellel, hogy a GT által kötelezően előírt 
szerveknek a hatáskörét az új szerv felállítása nem sértheti. Itt egy alapítói biztos elnevezésű 
szerv létrehozására kerül sor, aki az alapító érdekében eljárva ellenőrizheti a társaság 
működését. Széles jogköröket kapott az alapítói biztos, ennek keretében neki beszámolási 
kötelezettsége van az alapító felé annak érdekében, hogy a társaság gazdasági-pénzügyi-
számviteli működése megfelelőképpen alakuljon és ha valami eltérést vagy szabálytalanságot 
észlel, akkor ezt neki az alapító felé jeleznie kell. Itt az alapítói biztos tisztségre Gál Erzsébet 
asszonyt kívánja az alapító előzetes egyeztetések alapján kinevezni.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     778/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 
alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvény 19. § (6) bekezdése alapján létrehozza az Alapítói Biztos elnevezésű szervet, és 
ennek megfelelően a Társaság alapító okiratát módosítja. Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Alapítói Biztosnak a Társasághoz Gál Erzsébet (an.: Póka Teréz) 3000 
Hatvan, Horváth M. u. 12. V/23. szám alatti lakost delegálja határozatlan időre. Megbízatását 
az Alapítói Biztos ellenérték nélkül végzi.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét 
képező alapító okiratot módosító okirat aláírására.

Határidő: 2013. október 17. (az okiratok cégbírósági benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani városi óvodák intézményvezetőinek bérmódosításáról

dr. Szikszai Márta: Szeptember 1-jén hatályba lépett a köznevelési törvénynek a pedagógus 
illetményekre vonatkozó rendelkezése. Ennek megfelelően a közalkalmazotti törvény szerinti 
bértáblát a köznevelési törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni és ez alapján 
kell a béreket módosítani. A képviselő-testület munkáltatói jogokat gyakorol a hatvani városi 
óvodák intézményvezetői felett, ezért a képviselő-testület dönt az óvónők illetményének a 
megállapításáról. A határozati javaslatok tartalmazzák az illetményrészt, ezek havonta 10 és 
20 eFt közöttiek, tehát 10, 15 és 20 eFt, ami munkáltatói döntésen alapul. A határozati javaslat 
szerint ezek az illetményrészek nem kerülnek beolvasztásra az új bértáblába, hanem ezt a 
garantált illetményen felül adja a képviselő-testület. Az új szabályozás értelmében a 
pedagógus I. besorolás 157 eFt-ot jelent, a vezetői pótlék ennek a 40 és 80%-a közötti 
mértékben állapítható meg, ez a határozat a 40%-os vezetői pótlékot tartalmazza és így jönnek 
ki a bérek. Elmondható, hogy a vezető óvónőknél ez egy bruttó 70-100 eFt-os 
illetménynövekedést jelent.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     779/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) óvodavezetője, Pető Lászlóné illetményét a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 



XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 
30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
· Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 270.627,- Ft
· Intézményvezetői pótlék (40%): 61.858,- Ft
· Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 15.000,- Ft
· Kereset összesen: 347.485,- Ft
· Kerekítés: 15,- Ft
· Kereset mindösszesen: 347.500,- Ft

Határidő: 2013. szeptember 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     780/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) óvodavezetője, Tormáné Tóth Éva illetményét a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.       (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján 
az alábbiak szerint állapítja meg:
· Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 262.895,- Ft
· Intézményvezetői pótlék (40%): 61.858,- Ft
· Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 10.000,- Ft
· Kereset összesen: 334.753,- Ft
· Kerekítés: 47,- Ft
· Kereset mindösszesen: 334.800,- Ft

Határid  ő  :   2013. szeptember 16.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     781/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) óvodavezetője, Tircsi Erika Bernadett 
illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.      (VIII. 
30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
· Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 278.359,- Ft
· Intézményvezetői pótlék (40%): 61.858,- Ft
· Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 25.000,- Ft



·  Kereset összesen: 365.217,- Ft
· Kerekítés: 17,- Ft
· Kereset mindösszesen: 365.200,- Ft

Határid  ő  :   2013. szeptember 16.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     782/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor Kálmán u. 13.) óvodavezetője, Simon Attiláné illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg:
· Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 270.627,- Ft
· Intézményvezetői pótlék (40%): 61.858,- Ft
· Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 15.000,- Ft
· Kereset összesen: 347.485,- Ft
· Kerekítés: 15,- Ft
· Kereset mindösszesen: 347.500,- Ft

Határid  ő  :   2013. szeptember 16.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     783/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely:
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) óvodavezetője, Ludányi Mária Magdolna illetményét a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.      (VIII. 
30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
· Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 286.091,- Ft
· Intézményvezetői pótlék (40%): 61.858,- Ft
· Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 20.000,- Ft
· Kereset összesen: 367.949,- Ft
· Kerekítés: 49,- Ft
· Kereset mindösszesen: 367.900,- Ft



Határid  ő  :   2013. szeptember 16.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     784/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Jókai utca 9.) óvodavezetője, Varsányiné Kondek Mónika illetményét a 
magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.       (VIII. 
30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
· Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 239.698,- Ft
· Intézményvezetői pótlék (40%): 61.858,- Ft
· Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 10.000,- Ft
· Kereset összesen: 311.556,- Ft
· Kerekítés: 44,- Ft
· Kereset mindösszesen: 311.600,- Ft

Határid  ő  :   2013. szeptember 16.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     785/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani városi óvodák 
intézményvezetőinek bérmódosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 
(székhely: 3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai Edit 
illetményét a magasabb vezetői feladatainak ellátásáig a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.      (VIII. 
30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:
· Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint): 270.627,- Ft
· Intézményvezetői pótlék (40%): 61.858,- Ft
· Munkaközösség-vezetői pótlék (5%): 7.732,- Ft
· Kereset-kiegészítés (Nkt. 65. § (5) bekezdés): 10.000,- Ft
· Kereset összesen: 350.217,- Ft
· Kerekítés: 17,- Ft
· Kereset mindösszesen: 350.200,- Ft

Határid  ő  :   2013. szeptember 16.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján



4./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan Város Településszerkezeti tervének, valamint Hatvan Város Helyi 
Építési Szabályzatának Részterületekre vonatkozó módosításáról

Philipp Frigyes: A 7. és 8. oldalon azok a területek vannak felsorolva, amik érintettek ebben 
az ügyben. Ide  tartozik a temető ügy, a városháza tömbje, nálunk egy kicsit lazább 
szabályozással, hogy a továbblépés lehetősége biztosítva legyen, illetve talán a legfontosabb 
mind közül a hulladékudvar és átrakónak a kialakítása. Ezeket a város 2012-ben kezdte meg, 
most zárult le a folyamat, sikerült egy kis időt spórolnunk és így be tudtuk hozni a rendkívüli 
ülésre. Az állami főépítész záró szakmai véleményében semminemű kifogást nem emelt, 
illetve a lakosság részéről észrevétel nem volt, tehát semmi akadálya, hogy a képviselő-testület 
a szerkezeti tervet határozattal és a helyi építési szabályzatot rendelettel elfogadja.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     786/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan  Város 
Településszerkezeti  tervének,  valamint  Hatvan  Város  Helyi  Építési  Szabályzatának 
Részterületekre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII.27.) számú határozatát az 
alábbi mellékletek szerint módosítja:
1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:10000);
2. melléklet: Változások bemutatása;
3. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása – Területi mérleg;
4. melléklet: A tervezési terület biológiai aktivitásérték-számítása.

Határid  ő  :   azonnal
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a főépítész útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     787/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan  Város 
Településszerkezeti  tervének,  valamint  Hatvan  Város  Helyi  Építési  Szabályzatának 
Részterületekre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

5./ napirendi pont
Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről

dr. Szikszai Márta: Ez a cukorgyári területre vonatkozó változtatási tilalom és úgy néz ki, 
hogy a német tulajdonos részéről az ingatlan adásvétele kapcsán előrelépés tapasztalható, 
ezért célszerű ott a telekalakítási munkálatokat elvégezni, amelynek gátját képezi a 
változtatási tilalom, ezért ezt a rendelet hatályon kívül helyezésével feloldjuk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     788/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a változtatási tilalom 
elrendeléséről szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 



vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek.

6./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló szabályzat elfogadásáról

Philipp Frigyes: Január 1-jétől átalakult a teljes építésügyi joganyag. Az eddig törvényi, illetve 
kormányrendeleti szinten szabályozott egyeztetést települési szintre utalja a jogszabály. 
Minden településnek el kell fogadni a koncepcióhoz, vagy integrált településfejlesztési 
stratégiához és a településrendezési eszközökhöz, így a településszerkezeti tervhez és a helyi 
építési szabályzathoz kapcsolódó lakossági vagy partnerségi egyeztetés szabályait. Sajnos 
pongyolán fogalmazott a jogszabály, mert csak annyit mondott, hogy a településeknek erről 
döntenie kell, de hogy ennek a  mikéntje milyen legyen, azt nem fogalmazta meg. Több 
települést megnéztünk, hogy hogyan közelítettek ehhez a feladathoz. Van, aki rendeletet 
alkotott és van, aki a szabályzatot határozattal fogadta el. Jegyző asszonnyal egyeztetve mi az 
egyszerűbb formát javasoljuk a képviselő-testületnek, nem érezzük szükségét, hogy ez 
rendelettel legyen szabályozva. Másfelől semmiben nem tér el ez a javaslat az eddig folytatott 
gyakorlattól. Ugyanúgy a honlapon, a hirdetőtáblán közszemlére kerül, stb. minden ugyanúgy 
fog történni, mint eddig, tehát semennyire se szűkítettük és semennyire se bővítettük az 
eddigi gyakorlatot, csak egy helyi szabályozásba kerül ez rögzítésre.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     789/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Hatvan város 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló szabályzat elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

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 29. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Hatvan Város 
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatát.

Határid  ő  :   2013. szeptember 16.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a főépítész útján

7./ napirendi pont
Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról

Papp István: Mikor lesz a burgonyaosztás?
dr. Szikszai Márta: Október 5-én. Idén is a képviselő-testület elé kerül döntésre, hogy 
kiválassza a legkedvezőbb ajánlattevőket. A forrása, mintegy 10 MFt a költségvetés 
elfogadásakor beépítésre került, tehát a fedezete megvan. A feltételrendszer ugyanaz marad, 
mint a tavalyi évben, azt  kivéve, hogy január 1-től a szociális ellátások egy részét az 
önkormányzat, másik részét pedig a Járási Hivatal folyósítja az ellátottaknak, ezért belekerült 
az, hogy a Járási Hivataltól pénzbeni ellátásban részesülők is vásárolhatnak kedvezményesen 
burgonyát, almát és hagymát, de ez a jogosulti kört nem érinti, tehát ugyanaz a jogosulti kör: a 



nyugdíjasok, a nyugdíjszerű ellátásban részesülők, illetőleg a 18. életévüket be nem töltött 
gyermekekre tekintettel a családok.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     790/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és 
hagyma vásárlást szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 
többgyermekes családoknak, amelyek a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai, az 
1995-2013. között született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként, valamint az 
önkormányzat által megállapított szociális ellátásában részesülők, valamint a Heves Megyei 
Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala által megállapított rendszeres pénzellátásban 
részesülők, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők 
részére. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát 
kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat felé lejárt határidejű 
tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy 
jogcímen vehető igénybe.

Határid  ő  :   2013. október 30 . (akció lebonyolítására)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     791/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. október 5-ére tervezett 
kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Polgaro Kft.-től (székhely: 9144 Kóny, hrsz.: 0145/43) rendeli meg 
a burgonyát 67.500 kg mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a hagymát 13.500 kg 
mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 6.429.375,- Ft értékben. A képviselő-
testület az almát a Paprikaker Tész Kft.-től (székhelye: 5665 Pusztaottlaka, kült. 026/134 hrsz.), 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 45.000 kg 
mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben bruttó 3.714.750,- Ft értékben.

Határid  ő  :   2013. szeptember 28. (a szállítási szerződések megkötésére)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

8./ napirendi pont
Előterjesztés a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub Országos Humor- és 
Táncfesztiváljának polgármesteri keretből történő előfinanszírozásáról 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     792/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Liszt  Ferenc  Vasutas 
Nyugdíjas  Klub  Országos  Humor-  és  Táncfesztiváljának  polgármesteri  keretből  történő 
előfinanszírozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt Ferenc Vasutas Nyugdíjas Klub 
(székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 6-8.) számára 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer 
forint visszatérítendő támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási 
szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 
6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő 
polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   2013. szeptember 16. (a támogatási szerződés megkötésére)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

9./ napirendi pont
Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Szakiskola Markovits Kálmán Városi Uszodában történő intézményi úszásoktatásának 
támogatásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     793/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Lesznai Anna Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola Markovits Kálmán Városi Uszodában 
történő intézményi úszásoktatásának támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

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 és bérbeadója, továbbá 
mint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola 
(székhelye: 3000 Hatvan, Ratkó József út 10) működtetője egyetért azzal, hogy a Markovits 
Kálmán Városi Uszodát az uszoda bérlője, a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) intézményi úszásoktatás céljára 
albérletbe adja.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 16-tól 2013. december 
31-ig biztosítja az intézményi úszásoktatás fedezetét mindösszesen 264.600,- Ft +ÁFA 
összegben, mely összeg az intézmény éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   1.) 2013. szeptember 16. (az albérleti szerződés megkötésére)
     2.) 2013. december 31.

Felel  ő  s:   1.) a közoktatási intézmény vezetője
   2.) Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



10./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő büfék és konyha bérlése tárgyában kiírandó 
pályázatról 

dr. Szikszai Márta: Itt szeretném javasolni, hogy a bizottság egy módosító indítványt fogadjon 
el, méghozzá a pályázati felhívásban, a pályázat tárgya körében a meghatározott 
ingatlanrészek, büfék, konyhák, illetve azok –  és ez lenne a módosító indítvány – 
önkormányzati tulajdonú berendezései bérletére, mert most csak berendezései vannak, de a 
berendezések egy része a Zrt.-é, a másik pedig az önkormányzaté, tehát kössük már ki benne, 
hogy a Zrt.-vel való ingóságok tulajdoni helyzetének rendezéséig.
Papp István: Ezt a testületire be kell hozni és a módosítást majd én aláírom.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     794/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonban lévő büfék és konyha bérlése tárgyában kiírandó pályázatról  szóló előterjesztést 
és a bizottság az előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt teszi:

Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező pályázati felhívásban a „Pályázat 
tárgya”  alcímében a „Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonában lévő büfék, valamint 
konyha, illetve azok berendezései bérletére és büféként, illetve konyhaként történő 
üzemelésére határozott idejű pályázatot hirdet a következő ingatlanrészek vonatkozásában:” 
szövegrész helyébe a „Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonában lévő büfék, valamint 
konyha, illetve azok önkormányzati tulajdonú berendezései bérletére és büféként, illetve 
konyhaként történő üzemelésére határozott idejű pályázatot hirdet a következő ingatlanrészek 
vonatkozásában:” szövegrész lépjen.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     795/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonban lévő büfék és konyha bérlése tárgyában kiírandó pályázatról  szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot a  bizottság  módosító  indítványának  figyelembevételével 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő iskolai 
és intézményi büfék és konyha bérletére pályázati eljárást indít a határozat melléklete szerinti 
tartalommal.

Határid  ő  :   2013. szeptember 20. (a pályázati felhívás megjelentetésére)
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

11./ napirendi pont
Előterjesztés a Szentháromság szobor restaurálási munkáiról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     796/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Szentháromság szobor 
restaurálási munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 



a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren lévő 
Szentháromság szobor restaurálási munkálataival Nagy István Józsefet (székhely: 3000 
Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó 2.500.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő:  azonnal (megrendelésre)
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont
Előterjesztés közterületi játszótereken kerítések elhelyezéséről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     797/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közterületi játszótereken 
kerítések  elhelyezéséről  szóló előterjesztést és az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás alapján átvesz a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítványtól (3000 Hatvan, 
Tabán út 15-17.) 581.660,- Ft összeget, melyet a Hatvan, Pécsi Sándor utca, Csalános utca 
kereszteződésénél lévő hatvani 5508/16 hrsz.-ú ingatlanon, valamint a Hatvan, Hegyalja úton 
lévő hatvani 3653/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótereken elhelyezendő kerítés szakaszok 
létesítése céljából használ fel.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átvételére 
vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 2013. szeptember 25. (a megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     798/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közterületi játszótereken 
kerítések  elhelyezéséről  szóló előterjesztést és az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pécsi Sándor utca, Csalános utca 
kereszteződésénél lévő hatvani 5508/16 hrsz.-ú ingatlanon, valamint a Hatvan, Hegyalja úton 
lévő hatvani 3653/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótereken kerítés szakaszok elhelyezésével a 
SVEFÉM Ipari és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 1211 Budapest, Színesfém u. 12-14/66.; 
telephely: 3000 Hatvan, Balassi u. 120.) bízza meg bruttó 581.660,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítványtól (3000 Hatvan, Tabán út 15-17.) 
átvett 581.660,- Ft összeg.



Határidő: 2013. október 31. (a kerítések elkészítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

13./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház új közös képviselőjének 
megválasztásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     799/2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Horváth Mihály 
út 3. szám alatti társasház új közös képviselőjének megválasztásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti 
társasház közös képviselője leváltása és az új közös képviselő megválasztásának tárgyában 
összehívandó társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a társasház új 
közös képviselőjének a Perfekt-Rich Kft. (3000 Hatvan, Gáspár András u. 1/C.) kerüljön 
megválasztásra.

Határidő: 2013. szeptember 30. (új közös képviselő megválasztására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

14./ napirendi pont
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás működése érdekében szükséges ingatlanok megvásárlásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   800  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás működése érdekében szükséges 
ingatlanok megvásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a hatvani 058/18. hrsz.-ú, szántó 
művelési ágú, 2 ha 3159 m2 nagyságú, valamint a hatvani 058/19. hrsz.-ú, szántó művelési 
ágú, 5 ha 1948 m2 nagyságú ingatlanok tulajdonjogának megszerzésével annak érdekében, 
hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0004 azonosító számú, „Hatvan és térsége települési 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése”  elnevezésű pályázatban megépítendő, illetve 
kialakítandó létesítmények elhelyezéséül szolgáljanak.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzése érdekében valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegyen.
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges 
pénzügyi forrást 22.532.100,-Ft erejéig felhalmozási hitel terhére biztosítja.



Határidő: 2013. szeptember 30. (vételi ajánlatok megtételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

15./ napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati kezelésben lévő közutakkal kapcsolatos döntésekről

Papp István: Itt kérnünk kell a közútkezelő engedélyét is ahhoz, hogy ezeket a munkálatokat 
elvégezzük.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   801  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
kezelésben lévő közutakkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan, 5226 hrsz. alatti ingatlan gáz 
csatlakozó vezeték megszüntetése” tárgyban a benyújtott kérelem és tervek alapján – mint az 
5227/1 hrsz.-ú (Kossuth tér) tér tulajdonosa –  útkezelői hozzájárulását az alábbi feltételek 
betartása mellett megadja:

− A munkálatok befejezése után a út illetve járda területét –  beleértve a zöldterületet - 
eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. 

− A munkaárokba a földet rétegesen kell visszatömöríteni: burkolat alatt kialakított 
árokban 95%-os tömörséggel, padkában kialakított munkaárokban 90%-os 
tömörségűre.

− Az igénybevett útterületet / munkaterületet a 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelettel 
jóváhagyott „A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági 
Szabályzatában  (EFSZ), az e-UT 04.05.11 számú „  A közúti útlezárás, elkorlátozás és 
forgalomterelés elemei, részletes előírások”, valamint az e-UT 04.05.12 számú 
„Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozása„ című 
útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint kell kialakítani.

Határidő: 2013. szeptember 19. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   802  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
kezelésben lévő közutakkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „ Hatvan, Erzsébet tér 10. számú ingatlan 
előtt lévő gázvezeték ellátása elzáró szerelvénnyel”  tárgyban  benyújtott kérelem és tervek 
alapján – mint az 5176 hrsz.-ú ( Erzsébet tér) út  tulajdonosa – útkezelői hozzájárulást az alábbi 
feltételek betartása mellett megadja:

− A munkálatok befejezése után a út illetve járda területét –  beleértve a zöldterületet - 
eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. 

− A munkaárokba a földet rétegesen kell visszatömöríteni: burkolat alatt kialakított 
árokban 95%-os tömörséggel, padkában kialakított munkaárokban 90%-os 
tömörségűre.

− Az igénybe vett útterületet / munkaterületet a 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelettel 



jóváhagyott „A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági 
Szabályzatában  (EFSZ), az e-UT 04.05.11 számú „  A közúti útlezárás, elkorlátozás és 
forgalomterelés elemei, részletes előírások”, valamint az e-UT 04.05.12 számú 
„Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozása„ című 
útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint kell kialakítani.

Határidő: 2013. szeptember 19. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   803  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
kezelésben lévő közutakkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan, Újvilág út 28. sz. ingatlan 
gázellátásának megszüntetése” tárgyban  a benyújtott kérelem és tervek alapján - mint a 4131 
hrsz.-ú (Újvilág út) út tulajdonosai –  útkezelői hozzájárulást az alábbi feltételek betartása 
mellett megadja:

− A munkálatok befejezése után a út illetve járda területét –  beleértve a zöldterületet - 
eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani. 

− A munkaárokba a földet rétegesen kell visszatömöríteni: burkolat alatt kialakított 
árokban 95%-os tömörséggel, padkában kialakított munkaárokban 90%-os 
tömörségűre.

− Az igénybe vett útterületet / munkaterületet a 3/2001. (I.31.) KÖVIM rendelettel 
jóváhagyott „A közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és Forgalombiztonsági 
Szabályzatában  (EFSZ), az e-UT 04.05.11 számú „  A közúti útlezárás, elkorlátozás és 
forgalomterelés elemei, részletes előírások”, valamint az e-UT 04.05.12 számú 
„Közutakon folyó munkák elkorlátozásának és ideiglenes forgalomszabályozása„ című 
útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint kell kialakítani.

Határidő: 2013. szeptember 19. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

16./ napirendi pont
Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál”  című pályázattal 
kapcsolatos döntésről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   804  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében el-
járva az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 kódszámú, „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányza-
tánál” című pályázathoz szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításával az EXOR-
NO Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1048 Budapest, Körösbánya u. 32. 
Fszt. 3.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 527.050,- 
Ft összegben – azzal a kikötéssel, hogy vele szerződéskötésre legkorábban a Támogatói Dön-



tésről szóló értesítés napján kerül sor. Pénzügyi forrás a pályázat támogatottsága esetén pályá-
zati forrásból biztosított.

Határidő: 2013. szeptember 19. (a határozat vállalkozónak történő megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

17./ napirendi pont
Előterjesztés az önkormányzati kezelésű utak felújítása tárgyában meghozandó 
döntésekről 

Schósz Gabriella: A önkormányzatnak lehetősége nyílik a Temető u., Kisfaludy u., Viola u., 
Mátyás k. u., Vasút u. és Úttörő utcák felújítására. Ebből két  utca a felújítás becsült költsége 
miatt közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik, ez a Temető utca és a Kisfaludy utca. A Viola 
u.,   Mátyás k. u., Vasút u. és Úttörő u. pedig három árajánlatos, itt kivitelezőt szükséges 
kiválasztani. A legkedvezőbb ajánlatot a Kavicsút Kft. adta mind a négy út esetében. 
Előreláthatólag, ha ma pozitív döntés lesz, akkor hétfőn meg is kezdődnek a munkálatok a 
Mátyás k. utca Bajcsy-Zs. út -Bálvány utcai szakaszán.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   805  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű 
utak felújítása tárgyában meghozandó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Temető út felújítása„  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 23.622.047.-Ft
A pénzügyi forrás a Környezetgazdálkodási és Vízgazdálkodási Alapból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Temető út felújítása„ elnevezésű, 
23.622.047.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna; pályázati osztályvezető;
4.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2013. szeptember 16. (az eljárás megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   806  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű 
utak felújítása tárgyában meghozandó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 



javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Kisfaludy út felújítása„  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 27.559.055.-Ft.
A pénzügyi forrás a Környezetgazdálkodási és Vízgazdálkodási Alapból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kisfaludy út felújítása„ elnevezésű, 
27.559.055.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna; pályázati osztályvezető;
4.) Laskainé Pozsonyi Éva, útügyi ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2013. szeptember 16. (az eljárás megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   807  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű 
utak felújítása tárgyában meghozandó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Viola út felújítása”  tárgyú építési 
beruházás elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 13.918.438.-Ft 
megbízási díjért.
A pénzügyi forrás a Környezetgazdálkodási és Vízgazdálkodási Alapból biztosított.

Határidő: 2013. szeptember 13. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   808  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű 
utak felújítása tárgyában meghozandó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mátyás király út felújítása” tárgyú építési 
beruházás elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.903.470.-Ft megbízási 
díjért.
A pénzügyi forrás a Környezetgazdálkodási és Vízgazdálkodási Alapból biztosított.



Határidő: 2013. szeptember 13. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   809  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű 
utak felújítása tárgyában meghozandó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Vasút út felújítása”  tárgyú építési 
beruházás  elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 7.902.575.-Ft megbízási 
díjért.
A pénzügyi forrás a Környezetgazdálkodási és Vízgazdálkodási Alapból biztosított.

Határidő: 2013. szeptember 13. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   810  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű 
utak felújítása tárgyában meghozandó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az „Úttörő út felújítása”  tárgyú építési 
beruházás elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, külterület 024/16.) bízza 
meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 8.428.514.-Ft megbízási 
díjért.
A pénzügyi forrás a Környezetgazdálkodási és Vízgazdálkodási Alapból biztosított.

Határidő: 2013. szeptember 13. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18./ napirendi pont
Előterjesztés a „Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési 
eljárás megindításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   811  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Bölcsődefejlesztés Hat-
vanban” című pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesz-
tést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó játékok 
és egyéb eszközök beszerzése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A 
beszerzés nettó becsült értéke  22.859.635.-Ft.



Az 1. rész elnevezése „Szobai játékok, kreatív- és egyéb eszközök beszerzése”, becsült értéke 
nettó  16.207.476.-Ft.
A 2. rész elnevezése „Kerti eszközök beszerzése”, becsült értéke nettó 6.652.159.-Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban című pályázathoz kapcsolódó játékok 
és egyéb eszközök beszerzése” elnevezésű, 22.859.635.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság jogosult kiválasztani azokat 
az ajánlattevőket, amelyeknek az ajánlattételi felhívást megküldi.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Farkasné Farkas Aranka, bölcsődevezető;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft. képviselője.

Határidő: 2013. szeptember 20. (az ajánlattételi felhívások megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19./ napirendi pont
Előterjesztés „A Kossuth tér déli részén egyedi játszótér kialakítása”  elnevezésű 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntésről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   812  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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, mint a képviselő-testület 491/2013. (VI. 27.) számú határozata alapján indult,  „A 
Kossuth tér déli részén egyedi játszótér kialakítása”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója 
a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Krea-Hidra Kft. (2315 
Szigethalom, Iskola u. 17.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot, azaz 18.369.500.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

Határidő: 2013. szeptember 13. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



20./ napirendi pont
Előterjesztés az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási 
esélyeinek növelésére” tárgyú kiemelt pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntésről 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   813  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Integrált térségi 
programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére”  tárgyú kiemelt 
pályázati felhíváshoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Integrált térségi programok a gyerekek 
és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” tárgyú pályázathoz szükséges szakmai 
előkészítő munkát és  megvalósíthatósági tanulmányt a Discessio Kft.-vel (székhely: 5700 
Gyula. Szent István u. 39.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevővel 
készítteti el bruttó 9.715.500,-Ft vállalkozási díjért azzal a kikötéssel, hogy a vállalkozási díj a 
pályázat támogatottsága esetén illeti meg a vállalkozót.

Határidő: 2013. szeptember  19. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21./ napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Hatvan Város 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában”  című pályázattal kapcsolatban meghozandó 
döntésekről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   814  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében el-
járva a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló élet-
mód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázat ke-
retén belül az egészségterv elkészítésével a Dietőr Egészségügyi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 
2120 Dunakeszi, Széchenyi u. 72/A.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatte-
vőt bízza meg bruttó 635.000,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati    támogatásból bizto-
sított.

Határidő: 2013. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   815  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében el-
járva a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló élet-
mód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázat ke-



retén belül az aerobic foglalkozások megtartásával a Pulzus Sport Egyesületet (székhely: 3000 
Hatvan, Tizeshonvéd u. 34.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza 
meg 160.000,- Ft összegben. A díj nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a tevékenység ÁFA-mentes. 
Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2013. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   816  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázat 
keretén belül a sporteszközök beszerzésével Tóth-Máté Imre egyéni vállalkozót (székhely: 
2194 Tura, Nyárfa u. 43.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza 
meg bruttó 7.100,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2013. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   817  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1409 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok Hatvan Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában” című pályázat 
keretén belül a tájékoztatási táblák elkészítésével a Job-Duo Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, 
Kócsag út 16.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 
5.772,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2013. szeptember 30. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú árok egy részének burkolásáról

Bagi Miklós: Miért a városnak kell ezt megcsinálnia, miért nem a Földgázszállító Zrt.-nek?
Schósz Gabriella: Ezt nekünk kell megcsinálni, mert ez a mi árkunk és előírás, hogy az árok 
tulajdonosának kell elvégeznie ezt a munkát.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   818  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú 0352/1 hrsz-ú 
Cs 1-2 jelű csapadékvíz elvezető árok egy részének mederburkolási  munkáinak elvégzésével a 
GEOGÉP Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Réthely út 39.) bízza meg bruttó 392.767,-Ft 



összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján

23./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   819  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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 az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 1184 hrsz.-ú területen, természetben a Béke úti közterületen 
álló 8 db gömbakác, 2 db bálványfa, 2 db akácfa, 2 db bodza, 2 db nyírfa, 1 db ecetfa, 12 db 
juharfa, 45 fm sövénycserje, 1 db diófa és 1 db mandulafa, valamint a hatvani 5434 hrsz.-ú és 
762 hrsz.-ú területen, természetben a Kölcsey F. úti közterületen álló 25 db tuja,1 db bodza, 1 
db vadrózsa és 10 m2 boróka kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények gömbjuhar 
növény beültetésével a Hatvan, Rákóczi úti közterületen kerüljenek pótlásra.

Határidő: 2013. szeptember 18. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján

24./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületeken történő fakivágásokról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   820  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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 az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5231/2 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvany Lajos 
Múzeum udvarán álló 3 db nyárfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 3 db 
hársfa növény beültetésével a Hatvan, Horváth Mihály úti közterületen kerüljenek pótlásra. 

Határidő: 2013. szeptember 16. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   821  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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 az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5235/22 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, 
Hatvanas úti lakótelep (volt tiszti lakótelep) közterületén 1 db fenyőfa kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növény 1 db hársfa növény beültetésével a Hatvan, Horváth Mihály úti 
közterületen kerüljön pótlásra. 

Határidő: 2013. szeptember 18. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   822  /2013.     (IX.     12.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
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 az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2994/3 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Kossuth 
térnek a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal előtti közterületen álló 1 db ezüstfenyőfa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db hársfa növény beültetésével a Hatvan, 
Horváth Mihály úti közterületen kerüljön pótlásra. 

Határidő: 2013. szeptember 18. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.45 órakor befejezettnek 
nyilvánította.

K.m.f.

__________________________________    _________________________________
        Lestyán Balázs               Papp István

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési            Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
                     Bizottság tagja             Bizottság elnöke        


