
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 24-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

- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Veres András ügyvéd 
- Philipp Frigyes városi főépítész
- Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője 
- Vörös József 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

- Siraky-Nagy Péter a  Széchenyi  Zsigmond  Kárpát-medencei  Magyar  Vadászati  Múzeum 
Üzemeltető Kft. ügyvezetője 
- Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző

- Barna Attiláné 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.

Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére első napirendi 
pontként a köztéri szobrok díszvilágításáról szóló előterjesztést, második napirendi pontként pedig a 
közterületek rendezésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, valamint kerüljön levételre a 
meghívóban szereplő 31. napirendi pont, mely előterjesztés molinó beszerzésével kapcsolatos 
döntésről. A bizottság tagjai a javaslattal egyhangúlag (3 „igen” szavazattal) egyetértettek.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     793/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 



Bizottsága 2014. július 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés köztéri szobrok díszvilágításáról
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

2. Előterjesztés közterületek rendezésével kapcsolatos döntésről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról

4. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és bérleti szerződés 
megkötéséről

5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról

6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanra történő 
ráépítésről

7. Előterjesztés megállapodás kötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális 
Szövetkezettel a Vadfarm kialakításáról és üzemeltetéséről

8. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról 
és egységes szerkezetbe foglalásáról

9. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról

10. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 
módosításáról

Előterjesztő 3-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester 
Előadó 3-10. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

11. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény álláshelyeinek átalakításáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
Előadó: Lukács László osztályvezető

12. Előterjesztés a hatvani Városháza homlokzatán elhelyezendő felirat, címer és falképek 
elkészítéséről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester
Előadó: Philipp Frigyes városi főépítész

13. Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában, és működtetésében lévő intézmények 
gázüzemű berendezéseinek karbantartására

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester
Előadó: Vörös József gondnoksági osztályvezető



14. Előterjesztés európai uniós támogatás és ÁFA megelőlegezés céljából éven belüli hitelkeret 
igénybevételéről

15. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötendő támogatási szerződésről

16. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő 
pénzeszköz átadásáról

Előterjesztő 14-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester
Előadó 14-16. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

17. Előterjesztés műszaki ellenőri feladat megrendeléséről

18. Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20 kV-os távvezeték kiváltásával kapcsolatos 
döntésről

19. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

20. Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről

21. Előterjesztés parkoló- és útjavításokkal kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő 17-21.napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester
Előadó 17-21. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

22. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában”  tárgyú projekt 
lebonyolításához szükséges döntésről

23. Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül közvilágítás 
korszerűsítésre vonatkozó pályázathoz kapcsolódó döntésről

24. Előterjesztés a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban”  tárgyú közbeszerzési 
eljárásban meghozandó döntésről

Előterjesztő 22-24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester
Előadó 22-24. napirendi pontig : dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és  
pályázati osztályvezető

25. Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben”  című 
pályázattal kapcsolatban tornafoglalkozások megtartására vonatkozó döntésről

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

26. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvodában kamerás, mágneszáras beléptető rendszer 
kiépítéséről

27. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvodában történő radiátorok cseréjéről



28. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről

29. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének belsőépítészeti tervezéssel 
kapcsolatos döntésekről

30. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításról

31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról

32. Előterjesztés zárt csapadékcsatorna szakaszok mosatással történő tisztításáról

33. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról

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

35. Előterjesztés Horváth Richárd, Köves Gábor Nándorné, Tarsoly Imre és Szinyei András 
önkormányzati képviselők képviselői kerete egy részének felhasználásáról

36. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői keretének felhasználásáról

37. Előterjesztés Horváth Richárd és Lestyán Balázs önkormányzati képviselők képviselői 
kereteinek felhasználásáról

38. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fák ifjításáról

39. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületeken történő fakivágásokról

Előterjesztő, előadó 26-39. napirendi pontig:  Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

Zárt     ülés     napirendi     pontja:  

1. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért ” cím adományozásáról
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2014. július 24.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés köztéri szobrok díszvilágításáról

Schósz Gabriella: 3 szobor megvilágításáról van szó, a Nepumuki Szent János szobor, a Zsigmond 
király szobor és a Hegyalja úton lévő Páduai Szent Antal szobor megvilágításáról. A megvilágítások 
fényvetővel történnének meglévő közvilágítási lámpaoszlopokról. A legkedvezőbb ajánlatot Kovács 
Zoltán adta, őt célszerű megbízni a feladat ellátásával.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     794/2014.     (VII.     24.)     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 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a közterületi szobrok díszvilágítási munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót  (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij u.8.) bízza meg bruttó 553.586,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről  szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben  a  városüzemeltetési  kiadások  között  a  város-  és  községgazdálkodás  költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

2./ napirendi pont 
Előterjesztés közterületek rendezésével kapcsolatos döntésről

Schósz Gabriella: Megújul a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a  Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal homlokzata, ezért célszerű a környezetében lévő járdáknak a cseréjét a 
homlokzatfelújítási munkákkal együtt elvégezni. A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-vel szeretnénk a feladatot elvégeztetni a közterület karbantartási közszolgáltatási 
szerződés alapján, ezért 12 MFt + ÁFA összegű pénzügyi forrást szeretnénk elkülöníttetni a feladat 
ellátása érdekében.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     795/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közterületek  rendezésével 
kapcsolatos döntésről  szóló előterjesztést és az alábbi határozati  javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér, Balassi Bálint út és Iskola utca 
egyes részeinek a felújítási  munkáival a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg 12.000.000.- Ft + ÁFA összegben a közterület-
karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján. 
Pénzügyi forrás fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     796/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum  Üzemeltető  Kft.  ügyvezetőjének  lemondásáról  és  új 
ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 



Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján Siraky-Nagy Péter 3000 Hatvan, Kodály 
Zoltán utca 6/a. szám alatti lakos lemondását 2014. július 31. napjával elfogadja. 

Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     797/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum  Üzemeltető  Kft.  ügyvezetőjének  lemondásáról  és  új 
ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Társaságról szóló 2013. évi V. 
törvény 3:112. § (1) bekezdésének alapján a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2014. augusztus 1. 
napjától kezdődő hatállyal megválasztja Vörös József (anyja neve: Sőregi Irén) 3000 Hatvan, 
Kosztolányi út 20. szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét, 
2014. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 450.000,- Ft 
munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt 
feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a vonatkozó 
okiratok aláírására.

Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     798/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum  Üzemeltető  Kft.  ügyvezetőjének  lemondásáról  és  új 
ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Társaság alapító 
okiratát jelen határozat mellékletében foglalt módosító okirat tervezet rendelkezései szerint 
módosítja, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert az alapító okiratot módosító okirat 
aláírására. 

Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és bérleti szerződés 
megkötéséről

 
Papp István: Eddig ingyenesen és bérmentve kapta meg a Hatvani Közétkeztetési Kft., ezután 
pedig 150 eFt + ÁFA ellenében.



dr. Veres András: Ami még fontos, hogy a vagyonkezelési jog alapján jelentős illetékfizetési 
kötelezettsége lenne a Kft.-nek így pedig nem lesz. A közétkeztetés elég stabilan működő cég, tehát 
az amortizációnak megfelelő összegű bérleti díjat tud majd fizetni.
Papp István: Ezért volt erre szükség, nem azért, mert pénzt akarunk kiszedni belőle. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     799/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati  fenntartású 
intézmények konyhaként működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés 
megszüntetéséről  és  bérleti  szerződés  megkötéséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2013. december 19. napján megkötött 
önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészei tárgyára vonatkozó va-
gyonkezelési és használati jogot alapító szerződést a megkötésére visszaható hatállyal felbontja.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési és használati jogot alapító 
szerződést felbontó okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a 
vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2014. július 25.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     800/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati  fenntartású 
intézmények konyhaként működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés 
megszüntetéséről  és  bérleti  szerződés  megkötéséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal 
bérbe adja Hatvani Közétkeztetési Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) részére az 
önkormányzati fenntartású intézmények jelen határozati mellékletét képező bérleti szerződésben té-
telesen meghatározott helyrajzi számú konyhaként és étkezőként működő ingatlanrészeit az azok-
ban található tevékenység végzéséhez szükséges ingóságokkal együtt 150.000,- Ft + ÁFA/hó, azaz 
Egyszázötvenezer forint + ÁFA/hó bérleti díj ellenében.

A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság a bérleti szerződés tárgyát képező ingat-
lanrészeket és azokban található ingóságokat 2014. január 1. napján vette birtokba, erre tekintettel 
Hatvan Város Önkormányzata részére 2014. január 1. napja és 2014. július 31. napja között idő-
szakban 150.000,- Ft + ÁFA/hó, azaz Egyszázötvenezer forint + ÁFA/hó használati díjat fizet meg 
2014. augusztus 31. napjáig.

A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2014. július 25.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

5./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról



dr. Veres András: A nonprofit cégek tekintetében több jogszabály is szabályozza a működést. Picit 
szigorúbban véve a politikától történő mentességet szabályozzuk az okiratban. Három apró részlet 
szabály  és  a nyilvánosság  meghatározásra  kerül  az  okiratokban.  Mindhárom nonprofit cégnél 
azonos tartalmú lesz a változás, ezt a testület jóváhagyja és a cégbíróság felé letétbe fogjuk 
helyezni.
Papp István: A módosítás feketével lett szedve.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     801/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum  Beruházó  Nonprofit Közhasznú  Kft.  alapító  okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat 
mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Horváth 
Richárd alpolgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2014. július 25.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a  Széchenyi  Zsigmond  Magyar  Vadászati  Múzeum  Beruházó  Nonprofit 
Közhasznú  Kft.  kizárólagos  tulajdonában álló  hatvani  5331/21  hrsz.-ú  ingatlanra  történő 
ráépítésről

Papp István: A sportcsarnok most előtérbe került. Tavaly a cukorgyári területeket visszavásároltuk, 
remélem a pályázat kiírása megtörténik hamarosan vagy folyamatban lesz.
Tuzáné Füzér Judit: A TAO-s pénzek függvényében, mivel ez TAO-s pályázat.
Papp István: Ez azt jelenti, hogy a sportegyesülettel, szövetséggel karöltve apportként ezt a 
területet és épületet bevisszük, ez lesz az önrészünk, és akkor lesz egy jó kis sportcsarnokunk, 
rendezvénytermünk. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     802/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Magyar 
Vadászati  Múzeum  Beruházó  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  kizárólagos  tulajdonában  álló  hatvani 
5331/21 hrsz.-ú ingatlanra történő ráépítésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) és a Hatvani Kézilabda 
és Szabadidő Sportegyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) kötendő megállapodás 
szövegét, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester



7./ napirendi pont 
Előterjesztés megállapodás kötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális 
Szövetkezettel a Vadfarm kialakításáról és üzemeltetéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     803/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a megállapodás  kötéséről  a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft.-vel  és  Hatvani  Szociális  Szövetkezettel  a  Vadfarm kialakításáról  és  üzemeltetéséről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az ún. Vadfarm kialakítása és 
üzemeltetése céljából a jelen határozat mellékletét képező, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) és Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) kötendő megállapodás szövegét, és felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2014. július 25.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról

dr. Veres András: Azért fontos, mert a fenntartási kötelezettség szempontjából 5 éves határozatlan 
idő, de az a törekvés, hogy 5 évig nem lesz felmondva ez a szerződés, így összhangban van a MÁV-
val megkötött szerződéssel is, mert az határozatlan időre szól. Ez is határozatlan időre szól, de 
benne van az a kitétel, hogy lehetőség szerint fenntartásra kerül a jogviszony öt éves időtartamra. 
Nem tehettük meg azt, hogy ezt határozott idejűvé tesszük, mert a kettőnek szinkronban kell lenni 
egymással, de így a célt el tudjuk érni a pályázat szempontjából.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     804/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet-
tel megkötött albérleti szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló előter-
jesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata, mint 
bérbeadó és a Hatvani Szociális Szövetkezet (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) mint bérlő kö-
zött 2014. április 4. napján megkötött, és 2014. július 24. napjával egységes szerkezetbe foglaltan 
módosított albérleti szerződés rendelkezéseit.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a módosítással egybefoglalt  al-
bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester



9./ napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról

Papp István: Hasonlóan a másikhoz, ugyanúgy feketével van szedve, hogy mit nem támogathat az 
egyesület a törvény szerint.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     805/2014.     (VII.     24.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú  Kft.  alapító  okiratának  módosításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, 
és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a 
cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2014. július 25.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

10./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának mó-
dosításáról

dr. Veres András: Jelenleg még van Zrt.-nk, de az átalakulási eljárás folyamatban van. Ezen hatá-
rozat birtokában holnap be tudjuk adni a cégbíróság részére a már Kft.-vé történő átalakulásnak a 
dokumentációját. Ha bejegyzi a cégbíróság az átalakulást, akkor a Zrt.-t törli és Kft.-ként fog to-
vább működni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     806/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit  Közhasznú  Kft.  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 394/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi 
határozatát akként módosítja, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el, 
annak rendelkezéseit magára nézve köztelezőnek ismeri el, és felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító Okiratának aláírására.

Határidő: 2014. július 25.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

11./ napirendi pont 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény álláshelyeinek átalakításáról

Papp István: A múzeumban plusz két fővel nő az álláshelyek száma. Iszunk majd a sörből is, ami 



készülni fog, megkóstoljuk, remélem finom lesz.
Nagy Ferenc: A rendszer kész, lassan kezdődik a próba.
dr. Veres András: Az épület nagyon szép lett belül, gyönyörű, legalább olyan jó, mint a másik. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     807/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  Integrált  Könyvtár  és 
Muzeális  Gyűjtemény  álláshelyeinek  átalakításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjteményben (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) 
turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  című pályázat jellegére tekintettel 1 fő 
főmuzeológus álláshely megszüntetését és a pályázat feladatainak ellátása érdekében 2014. 
augusztus 1. napjától egy informatikus rendszergazda és egy rendezvényszervező álláshely 
kialakítását engedélyezi. Az álláshelyek bér- és járulékköltsége – 1.352.000,- Ft – a Hatvan város 
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
terhére biztosított 2014. augusztus 1. napjától a 2014. naptári évben, a 2015. évben az intézmény 
költségvetésében betervezésre kerül.

Határidő: 2014. július 31. (a határozat kiadására)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani Városháza homlokzatán elhelyezendő felirat, címer és falképek elkészí-
téséről

Papp István: Több cégtől lettek ajánlatok bekérve, láttunk már rajzokat is előtte.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     808/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani  Városháza 
homlokzatán elhelyezendő felirat, címer és falképek elkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Városháza homlokzatának 6 db 
központi falmezőjébe kerülő falképeinek elkészítésével a Fábián Képzőművészeti és Szolgáltató 
Bt.-t (székhely: 2100 Gödöllő, Mátyás Király utca 101.) bízza meg bruttó 7.366.000- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi forrást Hatvan város 
Önkormányzata fejlesztési hitel terhére biztosítja.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős:     Horváth Richárd alpolgármester a főépítész útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     809/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani  Városháza 
homlokzatán elhelyezendő felirat, címer és falképek elkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város címere és a „Városháza”  felirat 
elkészítésével Szpisják Pál szobrász, művésztanárt (székhely: 3016 Boldog, Zagyva út 8.) bízza 
meg bruttó 1.170.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A 



pénzügyi forrást Hatvan város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére biztosítja.

Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a főépítész útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat fenntartásában, és működtetésében lévő intézmények gázüze-
mű berendezéseinek karbantartására

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     810/2014.     (VII.     24.)     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 önkormányzat fenntartásában, és 
működtetésében lévő intézmények gázüzemű berendezéseinek karbantartásával az Agro-Gas 
Service Bt.-t (székhely: 3014 Hort, Bajcsy Zs. u. 18.) bízza meg nettó 58.000 Ft + ÁFA / hó 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati 
rendeletben a Gondnoksági feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. július 31.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés európai uniós támogatás és ÁFA megelőlegezés céljából éven belüli hitelkeret 
igénybevételéről

dr. Szikszai Márta: Elérkeztünk a megvalósítások szakaszába nagyon sok pályázatnál, ezért a 
befizetett ÁFA, illetve a vállalkozóknak kifizetett összeg megelőlegezésére, amik a pályázati 
támogatásból majd leigényelhetők, tehát arra az átmeneti időszakra, amikor  az önkormányzatnak 
már teljesítenie kell az adóhatóság, illetve a kivitelezők felé és a támogatási összeg később jön be, 
ennek az időszaknak a likviditási gondjainak az áthidalására nyújt a számlavezető pénzintézet egy 1 
milliárdos hitelkeretet az önkormányzatnak. Ez úgy működik, hogy külön szerződésekkel lesz 
feltöltve, tehát alá kell támasztani, dokumentálni, amikor van egy támogatási szerződés, kifizetünk 
egy számlát, hogy mikor jön meg az a támogatás, 2-3 hónap, így szoktak megjönni és akkor külön 
szerződésekkel lesz vagy kerülhet lehívásra ez az egymilliárdos keret.
Papp István:  Az ÁFÁ-val úgyis visszajön.
dr. Szikszai Márta: Igen, csak először be kell fizetni, de mihelyst megkapjuk, utána azt jóváírják a 
hitelszámlán.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     811/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az európai uniós támogatás és 
ÁFA megelőlegezés céljából éven belüli hitelkeret igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az európai uniós támogatás és ÁFA 
megelőlegezés céljából éven belüli hitelkeret igénybevételét. A képviselő-testület felhatalmazza 
Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestert az 1.000.000.000,- Ft hitelkereten 
belüli, az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó fordított ÁFA kifizetések megelőlegezése, támogatások 



és önerő megelőlegezése céljából, szükség szerint igénybe vett hitelkeret szerződések aláírására.

Határidő: 2015. június 2. (szerződéskötés végső határideje)
Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

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

Papp István: Én úgy tudom, hogy plusz gépeket kap még a tűzoltóság.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     812/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága a 784/2014. (VII. 14.) sz. és a 786/2014. (VII. 14.) sz. határozatot hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2014. július 31. (átvezetésre) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     813/2014.     (VII.     24.)     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 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 
1.990.220,-  Ft  értékű  számítástechnikai  eszközöket  elfogadja,  valamint  felhatalmazza  Horváth 
Richárd alpolgármestert, hogy a határozat mellékletét képező támogatási szerződést aláírja.

Határidő: 2014. július 31.                      
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     814/2014.     (VII.     24.)     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 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 
2.sz. mellékletét képező számítástechnikai eszközök a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága  részére adományként térítésmentesen 
átadásra kerüljenek, melyről a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3300 Eger, Klapka 
Gy. u. 11., adószám: 15722892-2-51; képviseli: dr. Csontos Ambruzs tű. mk. dandártábornok 
főtanácsos) és Hatvan Város Önkormányzata között a határozat mellékletét képező megállapodás 
készüljön, valamint felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. augusztus 10.              
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     815/2014.     (VII.     24.)     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 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 Horváth Richárd alpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. július 31.        
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

16./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő pénzesz-
köz átadásáról

Papp István: Itt egy egytengelyes pótkocsi vásárlásáról van szó.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     816/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő pénzeszköz átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 378/2014. (IV. 24.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi. 

Határidő: 2014. július 31. ( átvezetésre ) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     817/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. részére történő pénzeszköz átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.; cégjegyzékszáma: 10-10-020250/4.; 
adószáma: 14551420-2-10; képviseli: Szabó Ottó vezérigazgató) részére, utólagos elszámolási 
kötelezettség mellett 1.029.970,- Ft pénzeszközt ad át eszközvásárlás céljából.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. július 31. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

17./ napirendi pont 
Előterjesztés műszaki ellenőri feladat megrendeléséről

Papp István: Ez a Székely utcában történő kivitelezési munkákhoz kapcsolódik.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     818/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a műszaki  ellenőri  feladat 
megrendeléséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Székely utca felújításához szükséges műszaki 
ellenőri feladatok elvégzésével az INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Kft.-t (székhely: 1025 
Budapest, Szépvölgyi út 84/A 1. em. 1.) bízza meg bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.

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

18./ napirendi pont 
Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20 kV-os távvezeték kiváltásával kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     819/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szúnyog szigeten lévő 20 kV-
os  távvezeték  kiváltásával  kapcsolatos  döntésről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szúnyog szigeten lévő 20 kV-os 
távvezeték módosított műszaki tartalom szerinti kiegészítő munkáinak elvégzésével a GA 
Magyarország Kft.-t (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 1/a.) bízza meg bruttó 2.500.039,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra. 

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19./ napirendi pont 
Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Papp István: A nagygombosi üggyel kapcsolatosan, akinek nem kell cserelakás, azok pénzbeni 
támogatást fognak kapni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     820/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáscélú helyi támogatásokról 
szóló  17/2005.  (IV.  29.)  önkormányzati  rendelet  módosítására  vonatkozó  előterjesztést  és  a 
mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

20./ napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről



Papp István: Megvan, hogy miket kell megcsinálni pluszban.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     821/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2014. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 226/2014. (II. 27.) számú 
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Határid  ő  :   2014. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     822/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola „B” épület földszintjén lévő mosdó felújítási munkálataival a Barnibau-Építő Kft.-
t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron út 22.) bízza meg bruttó 1.397.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   azonnal (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     823/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 44. számú ingatlan 
területén működő Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda gázkazánjainak cseréjével Kadlok Ferenc egyéni 
vállalkozót (székhely: 3400 Mezőkövesd, Deák Ferenc u. 26.) bízza meg bruttó 3.189.284,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2013. évi intézményfelújítási feladatok között 
biztosított.

Határid  ő  :   azonnal (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     824/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda középső mosdó 
felújítási munkálataival a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza 
meg bruttó 1.519.174,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   azonnal (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     825/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda radiátor 
szelepeinek kicserélésével Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Batthyány u. 
18.) bízza meg bruttó 543.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   azonnal (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     826/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola 
táncterem kialakításának II. ütemével, valamint a konyha felújításával a Barnibau-Építő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 17.600.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen, valamint a 2013. évi áthúzódó 
intézményfelújítási feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   azonnal (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21./ napirendi pont 
Előterjesztés parkoló- és útjavításokkal kapcsolatos döntésekről

Papp István: Árajánlatok lettek bekérve, a Magyar Aszfalt adta a legkedvezőbb ajánlatot. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     827/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a parkoló-  és  útjavításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 



képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Traktor utca egy szakaszának javítási 
munkáival a Magyar Aszfalt Kft.-t (székhely: 4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 20.) bízza meg 
bruttó 1.842.135,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrása fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     828/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a parkoló-  és  útjavításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pázsit utca 21. számú ingatlan előtti parkoló 
javítási munkáival a Magyar Aszfalt Kft.-t (székhely: 4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 20.) bízza 
meg bruttó 1.400.175,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrása fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     829/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a parkoló-  és  útjavításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kölcsey Ferenc utca egy szakaszának 
padkarendezési munkáival a Magyar Aszfalt Kft.-t (székhely: 4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 20.) 
bízza meg bruttó 606.743,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrása fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” tárgyú projekt le-
bonyolításához szükséges döntésről

Papp István:  Ez végig megy a 32-es útig, remélem kész lesz minél hamarabb.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     830/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hiányzó kerékpárút szakasz 
fejlesztése  Hatvan  városában”  tárgyú  projekt  lebonyolításához  szükséges  döntésről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0029 kódszámú, a 
„Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában”  című projekt megvalósítása során a 



projektmenedzsmenti feladatok ellátásával a Corvinus Projekt Iroda Kft.-t (székhely: 1137 
Budapest, Jászai Mari tér 4/A.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza 
meg bruttó 6.985.000,- Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés a 
támogatási szerződés megkötésének napján léphet hatályba. A pályázat 100%-ban támogatott, így 
külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.

Határid  ő  :   2014. szeptember 1. (megbízási szerződés megkötésére)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     831/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hiányzó kerékpárút szakasz 
fejlesztése  Hatvan  városában”  tárgyú  projekt  lebonyolításához  szükséges  döntésről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0029 kódszámú, a 
„Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában”  című projekt megvalósítása során a 
szemléletformálási feladatok ellátásával a Corvinus Projekt Iroda Kft.-t (székhely: 1137 Budapest, 
Jászai Mari tér 4/A.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 
5.905.500.- Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés a támogatási 
szerződés megkötésének napján léphet hatályba. A pályázat 100%-ban támogatott, így külön 
önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.

Határid  ő  :   2014. szeptember 1. (megbízási szerződés megkötésére)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23./ napirendi pont 
Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül közvilágítás korszerűsí-
tésre vonatkozó pályázathoz kapcsolódó döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     832/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezet és Energia Operatív 
Program keretén  belül  közvilágítás korszerűsítésre vonatkozó pályázathoz kapcsolódó döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program 
keretén belül közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó pályázat megvalósításához szükséges 
energetikai tanulmány elkészítésével járó feladatok elvégzésével a Sistrade Kft.-t (székhely: 7625 
Pécs, Magaslati út 47/A.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 9.330.893,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a szerződés hatályba lépésének 
feltétele a Támogatási Szerződés aláírása.
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.

Határid  ő  :   2014. július 30. (szerződéskötésre)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

24./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban”  tárgyú közbeszerzési eljárás-
ban meghozandó döntésről



Papp István: Van már nyertes?
Tuzáné Füzér Judit: Most választjuk ki.
Papp István: Kicsit több pénz kell hozzá, azt mi beletesszük, hogy legyen egy normális 
gyermekorvosi rendelő. Lebontjuk és ott parkoló lesz vagy Bosch óvoda, mert már annyi óvodás 
van szerencsére, hogy nem férnek. Nem tudni, hogy mi lesz még ott a helyén, de azt szépen fel lehet 
újítani.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     833/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Gyermekorvosi  rendelő 
építése Újhatvanban” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 273/2014. (IV. 10.) számú határozata alapján 
indult és a 467/2014. (V. 29.) számú határozattal módosított, „Gyermekorvosi rendelő építése 
Újhatvanban”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a BÁSTYA Millenium Kft. (székhely: 1148 Budapest, Nagy 
Lajos király útja 10/3.) 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 77.980.700,- Ft + 
ÁFA ajánlati ár összeget.

Határid  ő  :   2014. július 31. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     834/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Gyermekorvosi  rendelő 
építése Újhatvanban” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő szerződés teljesítéséhez a Hatvan 
város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben elkülönített 
összegen felül további bruttó 16.726.553,- Ft pénzügyi forrást biztosít fejlesztési hitel terhére.

Határid  ő  :   2014. július 31.
Felel  ő  s:   Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

25./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben” című pályá-
zattal kapcsolatban tornafoglalkozások megtartására vonatkozó döntésről

Papp István: Itt a Pulzus Sport Egyesület lett a nyertes.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     835/2014.     (VII.     24.)     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-6.1.2-11/3-2012-0005 kódszámú, „Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani 



kistérségben”  című pályázat keretén belül a tornafoglalkozások megtartásával a Pulzus Sport 
Egyesületet (székhely: 3000 Hatvan, Tizeshonvéd u. 34.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 288.000,- Ft összegben. A díj nem tartalmaz ÁFA-t, mivel a 
tevékenység ÁFA-mentes. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. augusztus 15. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

26./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvodában kamerás, mágneszáras beléptető rendszer ki-
építéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     836/2014.     (VII.     24.)     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 szerint átruházott hatáskörben eljárva a Hatvani Százszorszép Óvodában kamerás, 
mágneszáras beléptető rendszer kiépítésével Szűcs János egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Traktor utca 6.) bízza meg bruttó 78.740,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

27./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvodában történő radiátorok cseréjéről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     837/2014.     (VII.     24.)     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 szerint átruházott hatáskörben eljárva a Hatvani Napsugár Óvodában 3 darab radiátor 
cseréjével Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Batthyány u. 18.) bízza meg 
bruttó 147.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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



28./ napirendi pont 
Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     838/2014.     (VII.     24.)     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 a Honvéd utca és a Széchenyi utca 
kereszteződésében 1 db csapadék-vízelvezető akna kialakításával a Building Expert Kft.-t 
(székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 90.998,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     839/2014.     (VII.     24.)     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 a Szent Mihály utca 27. számú ingatlan előtt 1 db csapadék-
vízelvezető akna kialakításával a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 
30.) bízza meg bruttó 92.014,- Ft. összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) 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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     840/2014.     (VII.     24.)     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 a Csatafi utca és a Nádasdy Tamás utca kereszteződésében 1 
db csapadék-vízelvezető akna kialakításával a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 96.520,- Ft. összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) 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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     841/2014.     (VII.     24.)     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 a Gódor Kálmán utca 2. számú társasház előtt lévő 
parkolóban 2 darab és a Gódor Kálmán utca 4. számú társasház mellett lévő 1 darab csapadék-
vízelvezető akna javításával a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) 
bízza meg bruttó 92.956,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) 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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     842/2014.     (VII.     24.)     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 a Horváth Mihály út 27. számú társasház előtt 2 darab 
csapadék-vízelvezető akna javításával a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka 
utca 30.) bízza meg bruttó 61.901,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) 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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     843/2014.     (VII.     24.)     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 a Horváth Mihály út és a Ratkó József utca 
kereszteződésében 1 darab 40x40 cm csapadékvíznyelő aknafedlap és keret cseréjére, továbbá a 
csapadékvíznyelő akna szintbehozatalával a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 1221 Hatvan, 
Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 98.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) 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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     844/2014.     (VII.     24.)     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 a Horváth Mihály út 3. számú társasház előtt 1 db csapadék-



vízelvezető akna kialakításával: a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész 
utca 64.) bízza meg bruttó 122.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) 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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     845/2014.     (VII.     24.)     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 a Bajza József utca és a Kertész utca kereszteződésében 1 
db csapadék-vízelvezető akna javításával a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 58.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) 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

29./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének belsőépítészeti tervezéssel 
kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     846/2014.     (VII.     24.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 677/2014. (VI. 5.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2014. augusztus 1.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     847/2014.     (VII.     24.)     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 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületében a földszinti ügyfélszolgálati irodák, a portahelyiség, a recepció és az emeleti nagyterem 
átalakítására vonatkozó belsőépítészeti terv elkészítésével a Cohesion Kft.-t (székhely: 1056 
Budapest, Váci utca 42. 4. em. 1.) bízza meg bruttó 1.150.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2. d. mellékletében az intézményi karbantartás költséghelyen rendelkezésre áll.



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

30./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai módosításról

Papp István: Ott, ahol szedték ki most a füvet?
Schósz Gabriella: Nem tudom hol szedték, ez az uszoda előtti parkolóban lesz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     848/2014.     (VII.     24.)     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 úgy dönt, hogy a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola 
előtti parkolóban, az uszoda felőli oldalon 3 db mozgáskorlátozott várakozó hely kerüljön 
kitáblázásra.

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

31./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladé-
kok felszámolásáról

Papp István: Sajnos ez még mindig napirenden van, kértünk árajánlatokat és a győztes a Szé-Gé 
Trans Kft. lett. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     849/2014.     (VII.     24.)     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 ingatlanokon 
található illegálisan elhelyezett hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Szé-Gé 
Trans Kft.-t (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona u. 4.) bízza meg – inert hulladék esetében bruttó 
6.477,- Ft/m³, kommunális hulladék esetében bruttó 8.128,- Ft/m³ egységárakon – legfeljebb bruttó 
3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2014. évi városüzemeltetési feladatai között az illegális 
hulladéklerakók felszámolása költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. augusztus 15. (szerződés aláírására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

32./ napirendi pont 
Előterjesztés zárt csapadékcsatorna szakaszok mosatással történő tisztításáról

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     850/2014.     (VII.     24.)     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 a zárt csapadékcsatorna szakaszok tisztítási 
munkáival a Végső és Fehér Kkt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.) bízza meg bruttó 900,- 
Ft/m egységáron, bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 14/2014. (III. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés, szennyvízvezeték 
karbantartása költséghelyen rendelkezésre áll.

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

33./ napirendi pont 
Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasz-
nálásáról

Papp István: Árajánlatok lettek bekérve, a legolcsóbbat a Koroknai-Építő Kft. adta.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     851/2014.     (VII.     24.)     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 a Kazinczy utcában 112 m nagyságú járda 
felújításával a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 
461.385,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között, Lestyán Balázs képviselői kerete 
költséghelyen rendelkezésre áll.

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

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     852/2014.     (VII.     24.)     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 a Hatvan, Dózsa György utca 31-33-35. számú 
ingatlanok előtt, útszegély mellett, 50 m hosszú 40x40x10 cm méretű előregyártott beton elemekből 
csapadék-vízelvezető folyóka kialakítási munkáival a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 490.220,- Ft  összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.



Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között, Köves  Gábor  Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

35./ napirendi pont 
Előterjesztés Horváth Richárd, Köves Gábor Nándorné, Tarsoly Imre és Szinyei András ön-
kormányzati képviselők képviselői kerete egy részének felhasználásáról

Papp István: Szintén árajánlatok  lettek  bekérve  és a legkedvezőbb ajánlatokat beadó cégek 
nyertek.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     853/2014.     (VII.     24.)     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 a Bercsényi út, a Mészáros Lázár út, a Kölcsey 
Ferenc utca, valamint az Apafi utca közelében található töredezett betonfelületek javításával Kővári 
Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 788.285,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Horváth Richárd önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     854/2014.     (VII.     24.)     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 a Dózsa György utca 20., 33. és 36. számú 
ingatlanok előtti járdaszakaszok javításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 472.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     855/2014.     (VII.     24.)     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 Ifjúság útja 3. számú ingatlan előtti járda 
javításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg 



bruttó 98.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői 
kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     856/2014.     (VII.     24.)     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 a Vár utca 7.-9. számú ingatlanok előtti járdaszakasz javítási 
munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg 
bruttó 70.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői 
kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     857/2014.     (VII.     24.)     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 a Béke úton, a Teleki út csatlakozásánál található buszváró 
pavilonjának elbontását és a Béke út 2. szám előtt lévő megállóba történő áthelyezésével Kővári 
Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 125.000,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Papp István önkormányzati képviselő képviselői 
kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     858/2014.     (VII.     24.)     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 Pécsi Sándor utca zúzalékkal történő javításával a Barnibau-
Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 302.260,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Szinyei András önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll.

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



36./ napirendi pont 
Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői keretének felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     859/2014.     (VII.     24.)     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 5 db közvilágítási lámpatest kihelyezési 
munkálatainak elvégzésével  Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij 
utca 8.) bízza meg bruttó 362.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Kondék Zsolt önkormányzati 
képviselő képviselői kerete   terhére 362.800,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll.

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

37./ napirendi pont 
Előterjesztés Horváth Richárd és Lestyán Balázs önkormányzati képviselők képviselői kerete-
inek felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     860/2014.     (VII.     24.)     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 közterületre 
kihelyezésre kerülő 1 db szemétgyűjtő és 1 db ülőpad helyszínre történő szállításával és 
telepítésével a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t  (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 
bízza meg bruttó 7.432,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd képviselői kerete 
terhére 7.432,- Ft összeg erejéig biztosított.

Határidő: 2014. augusztus 10. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     861/2014.     (VII.     24.)     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 4 db 80/80/50 cm méretű virágláda beszerzésével 
az Ildáre Bt.-t (székhely: 8200 Veszprém, Csikász Imre utca 1.) bízza meg bruttó 152.400,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői kerete 
terhére 152.400,-Ft összeg erejéig biztosított.



Határidő: 2014. augusztus 10. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     862/2014.     (VII.     24.)     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 a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján a Hatvan, Pázsit u. 11. számú társasház előtti terület 
környezetrendezési munkáival bruttó 281.640,- Ft összegben, a Hatvan, Pázsit u. 23-25. számú 
társasház előtti közterület környezetrendezési munkáival bruttó 152.814,- Ft összegben, valamint a 
virágládákba való növények beszerzési és ültetési munkáival bruttó 52.700,- Ft összegben.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői kerete 
terhére bruttó 487.154,- Ft összeg erejéig biztosított.

Határidő: 2014. augusztus 10. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

38./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fák ifjításáról

Köves Gáborné: Mit jelent az ifjítás? 
dr. Szikszai Márta: Visszanyesést.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     863/2014.     (VII.     24.)     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 1844 hrsz.-ú ingatlanon, természetben az Arany János u. 103. számú épület előtti 
közterületen lévő  2 db vérszilva, 1 db hársfa, 1 db csavartfűz, 1 db gesztenyefa ifjításához, bruttó 
53.000,- Ft összegben.
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. július 31. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     864/2014.     (VII.     24.)     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 ingatlanon, természetben a Béke úton álló 16 db gesztenyefa és 7 db 
juharfa ifjításához, bruttó 230.000,- Ft összegben.
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.



Határidő: 2014. július 31. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     865/2014.     (VII.     24.)     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 4989 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Zsilip u. 12. számú épület előtti 
közterületen lévő 1 db nyírfa ifjításához, bruttó 13.000,- Ft összegben.
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. július 31. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     866/2014.     (VII.     24.)     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 2879 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Nagy Sándor u. 6. számú épület előtti 
közterületen lévő 1 db gesztenyefa ifjításához, bruttó 13.000,- Ft összegben.
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. július 31. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

39./ 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     867/2014.     (VII.     24.)     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 2960 hrsz.-ú ingatlanon, természetben Eötvös utca és az Iskola utca 
kereszteződésében lévő közterületen 2 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növényeket 
2 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra. 

Határidő: 2014. augusztus 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     868/2014.     (VII.     24.)     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 3978/36 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Szabadság út 1-3-5. számú 
társasház előtti közterületen lévő 1 db ecetfa, valamint 1 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, 
hogy a növények 4 db kőrisfa beültetésével ugyanazon a területen kerüljenek pótlásra. 

Határidő: 2014. augusztus 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  elnöke  a  Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     869/2014.     (VII.     24.)     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 6245 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Balassi Bálint útról nyíló földút 
mellett közterületen lévő 1 db keskenylevelű ezüstfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növényt 
1 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljön pótlásra.

Határidő: 2014. augusztus 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     870/2014.     (VII.     24.)     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 3978/41 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Idősek Klubja megnevezésű intézmény Hajós Alfréd u. 5. szám alatti 
ingatlanon 3 db fűzfa kivágásához.

Határidő: 2014. augusztus 10. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és  
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     871/2014.     (VII.     24.)     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 5176 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Horváth Mihály út 1. számú 
társasház előtt közterületen lévő 1 db fa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növényt 1 db 
gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljön pótlásra. 

Határidő: 2014. augusztus 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     872/2014.     (VII.     24.)     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 2685/5, 2685/6 és 2685/7 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Zagyva-liget 
közterületen lévő 3 db jegenyefa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db égerfa 
beültetésével ugyanazon a területen kerüljenek pótlásra. 

Határidő: 2014. augusztus 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     873/2014.     (VII.     24.)     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 2738/10 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Kastélykert út 1. számú 
társasház mögötti közterületen 1 db gyomfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növényt 1 db 
gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljön pótlásra.  

Határidő: 2014. augusztus 10. (kiértesítésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

Ezt követően Papp István elnök 9.10 órakor zárt ülést rendelt el, ahol még egy előterjesztés került 
megtárgyalásra, melyről külön jegyzőkönyv készült. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné           Papp István

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


