
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 14-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

- 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 Köves  Gábor  Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   780  /2014.     (VII.   14  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. július 14-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség részére

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető

2. Előterjesztés adományozási megállapodás megkötéséről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



3. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötendő támogatási szerződésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 2-3. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
irodavezető

4. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról szóló 700/2014. (VI. 24.) sz. bizottsági határozat módosításáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 4-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2014. július 14.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés  díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközség részére

Papp István:  Erre azért van szükség, mert kívülről is lesz pucolva, tatarozva a templom és hogy 
díjmentesen használhassák a munkások azt a területet, ahol körbeállványoznak, stb. Két határozati 
javaslat van, egy A. javaslat, ami hozzájárul, a B. pedig nem járul hozzá. Én javaslom, hogy az A.-t 
szavazzuk meg. 

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 781/2014. (VII.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (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  hozzájárul ahhoz,  hogy  a  Hatvani  Belvárosi  Római 
Katolikus Egyházközség 2014. július 14-től  2014. szeptember 12-ig a hatvani  5225 hrsz.  alatti 
természetben Kossuth tér 6 szám alatti Római Katolikus templom körüli területet állványozás, és 2 
db konténer elhelyezése céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja.

Határidő: 2014. július 20.  (a hatósági engedély kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés adományozási megállapodás megkötéséről

Papp István: Ez a Samsung Zrt.-vel való újabb, jó kapcsolat, hogy két TV készüléket adnak át a 
rendőrség részére és ehhez is hozzájárulunk.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 782/2014. (VII.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (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 hatáskörben eljárva és az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § e) 
pontja szerint utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a Samsung Electronics Magyar Zrt. (székhely: 
5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; adószám: 10276451-2-16; cégjegyzékszám: 16-10-001767; 
képviseli: Kyu-Jin Lee elnök) részéről adományként felajánlott 2 db TV készüléket elfogadja, 
valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az elfogadáshoz szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye és a támogatási szerződést aláírja.

Határidő: 2014. július 20.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 783/2014. (VII.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (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 hatáskörben eljárva és az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § a) 
pontja szerint utólagosan hozzájárul  ahhoz,  hogy az önkormányzat  tulajdonát  képező  2  db TV 
készülék a Hatvani Rendőrkapitányság részére adományként átadásra kerüljön, melyről  a Heves 
Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 3300 Eger, Eszterházy tér 2., adószám: 15720725-2-51, 
képviseli: Czinege László r.ezredes, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány) és 
Hatvan Város Önkormányzata között a határozat mellékletét képező  megállapodás  készüljön, 
valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. július 20.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötendő támogatási szerződésről

Rékasi Éva: A Bosch az önkormányzaton keresztül 1.806.900,- Ft értékű, 45 db laptopot és asztali 
számítógépet  ajánlott  fel  azzal,  hogy  azt  is  meghatározta,  hogy  hány  darabot  adományoz  a 
rendőrségnek, hány darabot a Szent István Általános Iskolának és hány darabot a Lesznai Anna 
Egységes Módszertani Intézménynek. Az első határozati javaslat arról szól, hogy az adományt az 
önkormányzat elfogadja, a következő, hogy a megállapodást a rendőrséggel megkötjük. A másik két 
határozatban  pedig,  mivel  az  önkormányzat  tulajdonában  maradnak  ezek  az  eszközök,  átadás-
átvételi jegyzőkönyv alapján adjuk át ezeket a nevezett intézményeknek.
Papp István: Tehát 45 db laptopot és számítógépet adományoz a Bosch a Lesznai Anna Egységes 
Módszertani Intézménynek, a Szent István Általános Iskolának és a rendőrségnek. Itt fel van osztva, 
hogy milyeneket hová, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen nagylelkűek.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 784/2014. (VII.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (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 hatáskörben eljárva és az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § e) 
pontja szerint a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.; 
cégjegyzékszám: 10-09-023832; adószám: 11672953-2-10; képviseli:  Volker Schilling gazdasági 
gyárvezető  és  Roger  Seemeyer  műszaki  gyárvezető)  részéről  adományként  felajánlott  bruttó 
1.806.900,- Ft értékű számítástechnikai eszközöket elfogadja, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező támogatási szerződést aláírja.



Határidő: 2014. július 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 785/2014. (VII.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (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 hatáskörben eljárva és az 
önkormányzat  vagyongazdálkodásáról  szóló 11/2012.  (II.  23.)  önkormányzati  rendelet  10.  §  a) 
pontja szerint hozzájárul, hogy a  Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-től átvett és a szerződés 
1.sz.  mellékletét  képező  számítástechnikai  eszközök  a  Hatvani  Rendőrkapitányság  részére 
adományként  térítésmentes átadásra kerüljenek,  melyről  a  Heves Megyei  Rendőr-főkapitányság 
(3300  Eger,  Eszterházy  tér  2.,  adószám:  15720725-2-51,  képviseli:  Czinege  László  r.ezredes, 
rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány) és Hatvan Város Önkormányzata között a 
határozat  mellékletét  képező  megállapodás  készüljön,  valamint  felhatalmazza  Hatvan  város 
polgármesterét a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. július 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 786/2014. (VII.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (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 hatáskörben eljárva és az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § a) 
pontja szerint hozzájárul, hogy a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-től átvett, az önkormányzat 
tulajdonát képező a megállapodás 3. sz. melléklete szerinti számítástechnikai eszközök a Hatvani 
Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) részére térítésmentes tartós 
használatba  adásra kerüljenek a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv alapján, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: 2014. július 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 787/2014. (VII.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (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 hatáskörben eljárva és az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § a) 
pontja szerint hozzájárul, hogy a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-től átvett, az önkormányzat 
tulajdonát képező a megállapodás 4. sz. melléklete szerinti számítástechnikai eszközök a Lesznai 
Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola (3000 Hatvan, Ratkó J. út 10.) részére 
térítésmentes tartós használatba  adásra kerüljenek a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv 
alapján, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: 2014. július 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról



Papp István: Itt arról van szó, hogy a tiszti lakótelepre lenne csúszda kihelyeztetve.
Schósz Gabriella: Célszerű a HAÁSZ Kft.-től, a kizárólagos gyártótól és forgalmazótól beszerezni 
398.780,- Ft értékben ezt a csúszdát.
Papp István: Ez műanyag csúszda?
Köves Gábor Nándorné: Igen.
Papp István: Felépítmény jellegű?
Köves Gábor Nándorné: Fa. Képet is lehetett volna mellé tenni.
Schósz Gabriella: Telepítéssel és minősítéssel.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 788/2014. (VII.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (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 a Hatvanas utcában lévő lakótelepen található 
játszótérre 1 db csúszda beszerzésével és telepítésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, 
Kálvária sgt. 87.) bízza meg bruttó 398.780,- Ft összegben, mint a termék kizárólagos 
magyarországi gyártóját és forgalmazóját.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Köves Gábor Nándorné képviselő kerete terhére 
rendelkezésre áll.

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

5./ napirendi pont 
Előterjesztés  Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról szóló 700/2014. (VI. 24.) sz. bizottsági határozat módosításáról

Schósz Gabriella: Az árajánlat úgy került beadásra, hogy Kovács és Társa Kft. és a vállalkozó, 
miután ő tette a legkedvezőbb ajánlatot és a bizottsági döntés megszületett, közölte, hogy mint 
egyéni vállalkozó kíván szerződést kötni, ezért van szükség a módosításra.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 789/2014. (VII.  14.)  számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 700/2014. (VI. 24.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a „Kovács és Társa 
Kft.-t” szövegrész helyébe a „Kovács Gábor egyéni vállalkozót” szövegrészt lépteti.

Határidő: azonnal (módosításra)
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 8.50 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné           Papp István

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


