
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. március 13-án 15.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag

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

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető
- Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

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

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Lestyán Balázst a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a meghívóban 
szereplő 30. napirendi pontot, mely előterjesztés a Bem utca és a Turai út kereszteződésében 
található áteresz javításához szükséges munkálatokról, mert még meg kell terveztetni a Turai  és a 
Rákóczi út közötti részt, mivel a Közútkezelő Kht. tulajdonában van és tervdokumentáció nélkül 
nem ad hozzájárulást járda építéséhez, ez majd az áprilisi bizottsági, illetve képviselő-testületi 
ülésre fog  beérkezni, valamint a 34. napirendi pontot, mely előterjesztés Papp István és Köves 
Gábor Nándorné önkormányzati képviselők képviselői kereteinek egy részének felhasználásáról, 
mert ez szét lett választva és csak Köves Gábor Nándorné képviselő asszonyé maradt benne. 
Ezen kívül Papp István elnök kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó  napirendi 
pontokként az alábbi előterjesztéseket a következő sorrendben:
- Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról;
- Előterjesztés a Hatvani Varázskapu Óvoda, a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani 
Közös  Önkormányzati  Hivatal épületének  felújításához  kapcsolódó  közbeszerzési  eljárások 
megindításáról;
-  Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati  képviselő  képviselői  kerete egy részének 
felhasználásáról;



- Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról; 
- Előterjesztés  a  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  egyes  hatvani  hivatásos  szervek  közötti 
megállapodási szerződések megkötéséről;
- Előterjesztés utcabútorok beszerzésével kapcsolatos döntésekről;
-  Előterjesztés  a  Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási és  Környezetvédelmi  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság ügyvezetőjének visszahívásáról  és új ügyvezetőjének 
megválasztásáról. 
Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok kérte, hogy a meghívóban 
szereplő 23. napirendi pontot, mely előterjesztés a 2014. évben megrendezendő lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtésekről,  a  24. napirendi pontot, mely előterjesztés a 2014. évi  vízminta-vételezési 
feladatokról, a 25. napirendi pontot, mely előterjesztés  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanokon 
található  illegálisan  elhelyezett  hulladékok  felszámolásáról, a 26. napirendi pontot, mely 
előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási munkák 
megrendeléséről, valamint a 36. napirendi pontot, mely előterjesztés Kondek Zsolt, Lestyán Balázs 
és Tarsoly Imre önkormányzati képviselők képviselői kereteinek egy részének a felhasználásáról, 
vegye előre a bizottság, mert el kell majd mennie, hogy az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság ülésén is részt tudjon venni.
A bizottság tagjai  a javaslatokkal 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     269/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. március 13-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a 2014. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésekről

2. Előterjesztés a 2014. évi vízminta-vételezési feladatokról

3. Előterjesztés  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanokon  található  illegálisan  elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról

4. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási 
munkák megrendeléséről

5. Előterjesztés Kondek Zsolt, Lestyán Balázs és Tarsoly Imre önkormányzati képviselők 
képviselői kereteinek egy részének a felhasználásáról

Előterjesztő, előadó 1-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

7. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és földhasználati jog alapításáról szóló 



ismételt döntésről
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd

8. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosításáról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző, jegyzői irodavezető

9. Előterjesztés 7 db "História" várostörténeti tábla és 4 db tartóelem elkészítéséről 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Philipp Frigyes főépítész

10. Előterjesztés az idős korúak biztonságát segítő programról
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető

11. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő engedményezési és beszámítási szerződés elfogadásáról

12. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattal kapcsolatos –  a 
szennyvízberuházás III. ütem KEOP támogatással megvalósult szennyvízberuházás 
elszámolásáról

13. Előterjesztés a  „II. Laktanya Szlalom Hatvan”  elnevezésű országos autóverseny 
megtartásához való hozzájárulásról

14. Előterjesztés a hatvani 5230 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának 
megszerzéséről

15. Előterjesztés a hatvani 1661/18 és 0299/4 helyrajzi számú ingatlanok vételárának egy 
összegben történő kiegyenlítéséről

  Előterjesztő 11-15. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 11-15. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 
irodavezető

16. Tájékoztató a 2014. évi út-híd feladattervről

17. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról

18. Előterjesztés a Szúnyog szigeten található magántulajdonú hatvani 2665 és a 2669 helyrajzi 
számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről

Előterjesztő 16-18. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 16-18. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

19. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervéről

20. Előterjesztés a „Székely utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

21. Előterjesztés a  „Közintézmények  épületenergetikai  fejlesztése”  tárgyú  pályázathoz 



kapcsolódó döntésekről

22. Előterjesztés  a  „Közintézmények  épületenergetikai  fejlesztése”  tárgyú  pályázat 
benyújtásáról

23. Előterjesztés  „I.  világháborús  emlékmű  renoválása”  tárgyú  pályázathoz  kapcsolódó 
döntésekről

24. Előterjesztés „Zsigmond király, a városi cím adományozója” című szoborhoz kapcsolódó 
döntésről 

25. Előterjesztés  „A Hajós  Alfréd  utcai  és  Mohács  utcai  bölcsődék  részére  riasztórendszer 
kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

26. Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó sokszorosítás megrendeléséről

27. Előterjesztés a „Sörfőző berendezés, illetve a söröző-kávéház berendezéseinek beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Előterjesztő 19-27. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester
Előadó 19-27. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

28. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról

29. Előterjesztés Hatvan Városközpont Kossuth tér középső tér-rész (Hatvan 2994/3. hrsz.) 
felújításának építésengedélyezési és kiviteli terv módosításairól

30. Előterjesztés a hatvani 2685/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területén lévő gáz 
csatlakozó vezeték megszüntetésére

31. Előterjesztés csapadék-vízelvezető hálózat fenntartásával kapcsolatos munkálatok 
megrendeléséről 

32. Előterjesztés önkormányzati képviselők képviselői kereteinek felhasználásáról

33. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői keretének felhasználásáról

34. Előterjesztés Nádas Sándor, Lestyán Balázs, Papp István önkormányzati képviselők 
képviselői kereteinek felhasználásáról

35. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak javításáról

36. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak, járdák karbantartásáról szóló 224/2014.  (II. 25.) 
sz. bizottsági határozat módosításáról

Előterjesztő, előadó 28-36. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

37. Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál”  című pályázattal 
kapcsolatos döntésről („kötelező nyilvánosság”)

38. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani 



Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázattal kapcsolatos döntésről

Előterjesztő 37-38. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető
Előadó 37-38. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és 
pályázati osztályvezető

39. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról 
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

40. Előterjesztés a Hatvani  Varázskapu Óvoda, a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a 
Hatvani Közös Önkormányzati  Hivatal épületének felújításához kapcsolódó  közbeszerzési 
eljárások megindításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

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

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

42. Előterjesztés az  önkormányzati  tulajdonban  álló  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló 
helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

43. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani  hivatásos szervek közötti 
megállapodási szerződések megkötéséről

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző, jegyzői irodavezető

44. Előterjesztés utcabútorok beszerzésével kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

45. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  Nonprofit 
Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének  visszahívásáról  és  új 
ügyvezetőjének megválasztásáról 

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

Határidő: 2014. március 13.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2014. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésekről

Papp István: Most nem a DISZI-nél lesz. Hová teszik?
Kondek  Zsolt: Tudomásom  szerint  több  hely  merült  fel,  szerintem  a  legjobb  lenne  a  LIDL 
parkolónak egy részét elkérni. Mellette az az út, ami megy be a régi TIGÁZ épület felé, ami még 
szóba jöhet, de már addigra lehet, hogy a hídnak a munkálatai elkezdődnek és az a szakasz nem lesz 
annyira  széles,  ahol  el  tudnánk  kezdeni,  illetve  a  népligetben  van  még  olyan  hely,  ahol  egy 
leaszfaltozott  terület  volt  valamikor régen, de elég romos állapotban van már az aszfalt,  ami a 



parkolója volt a szabadtéri színpadnak. 
Papp István: Időpont mikor lesz? Nem nagyon láttam itt.
Kondek Zsolt: Azt hiszem, nincsen benne.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     270/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan városában a lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtés lebonyolításával a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 
6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2014. évi városüzemeltetési feladatok között a 2014. évi 
Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. április 30. (a szerződés aláírására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2014. évi vízminta-vételezési feladatokról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     271/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a volt dögkút mellett található monitoring kút 
2014. évi vízminta-vételezési, valamint ellenőrzési munkálataival a LAWAND Mérnöki Iroda Kft.-t 
(székhely: 2013 Pomáz, Nyár u. 5.) bízza meg bruttó 49.657,- Ft összegben, 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 a Dögkút 
monitoringozása költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. november 30. (a munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     272/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a bezárt hatvani hulladéklerakó területén 
található 6 db monitoring kút évi kétszeri vízminta-vételezési, valamint ellenőrzési munkálataival a 
Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) 
bízza meg bruttó 652.600,- Ft összegben, 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 Hulladéklerakó 
üzemeltetés költséghelyen rendelkezésre áll.



Határidő: 2014. november 30. (a munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és  
Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     273/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani Kossuth téri  díszkútból, valamint a 
„parókia  melletti”  csapból  szükséges  vízminta-vételezési, valamint ellenőrzési munkálataival a 
Bálint Analitika Mérnöki Kutató és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári u. 144.) 
bízza meg bruttó 82.930,- Ft összegben, 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 a Város-  és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. május 15. (a munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés  önkormányzati  tulajdonú  ingatlanokon  található  illegálisan  elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról

Papp István: Bekértünk árajánlatokat, a Szé-Gé Trans Kft. nyerte meg, ő olcsóbban csinálja meg 
több mint 1 MFt-tal, mint a másik ajánlattevő. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     274/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 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. április 30. (szerződés aláírására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási munkák 
megrendeléséről

Papp István: Itt is  árajánlatok lettek bekérve, a  legolcsóbbat a CUNAMI Bt. adta. Azt el kell 
mondjuk róluk, hogy nagyon jól csinálják, amit csinálnak, mert alig volt szúnyog. Én  ezt 
tapasztaltam, reméljük az idén is így lesz.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     275/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan város egyes közterületein elvégzendő 
szúnyog- és rágcsálómentesítési feladatok ellátásával a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t 
(székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza meg bruttó 3.472.180,- 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 Polgármesteri Hivatal 2014. évi városüzemeltetési feladatai között a 
mezőgazdasági feladatok költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. április 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés  Kondek Zsolt, Lestyán Balázs és Tarsoly Imre önkormányzati képviselők 
képviselői kereteinek egy részének a felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     276/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva járda  felújítási munkákkal Kővári Tamás egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17.) bízza meg bruttó 6.731,- Ft/m2 egységáron, 
400.000,- Ft keretösszeg erejéig, 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 Kondek Zsolt önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     277/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hajós Alfréd úti bölcsőde, Pázsit út felőli 
bejárata előtti járda egy szakaszának felújításával a GEOGÉP Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, 
Réhely u. 39.) bízza meg bruttó 75.736,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendelet önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán 
Balázs önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     278/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Szabadság út 25. számú társasház előtt lévő, 
járdaszakasz javításával a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 360.650,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendelet önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán 
Balázs önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     279/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Vörösmarty út 2. számú ingatlan előtt lévő, út 
burkolat javításával, szegély építéssel a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 386.620,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendelet önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Tarsoly 
Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     280/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Nádasdy T. u. 14.-16. sz ingatlanok előtti  járda 
javításával a GEOGÉP Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Réhely u. 39.) 
bízza meg bruttó 350.985,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendelet önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Tarsoly 
Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll.

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

6./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött vagyonkezelési szerződés módosításáról



Papp István: Itt a vagyonkezelési szerződés 2021. március 31-ig lesz megkötve, amely 5 évvel a 
jogszabályi feltételek fennállása esetén meghosszabbítható.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     281/2014.     (III.     13.)     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.-vel megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, 
hogy a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel 2013. november13. napján Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonát képező a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatal által a 
hatvani 2711 hrszú és természetben 3000 Hatvan, Thurzó utca 16. szám alatt fekvő 4361 m2 
területnagyságú, kivett lakóház, udvar és kollégium megnevezésű ingatlan tárgyában megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény 11.§ (10) bekezdése alapján jelen határozat javaslat 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, akként hogy a vagyonkezelési szerződés 2013. 
november 13. napjától 2021. március 31. napjáig tartó határozott időre jön létre, ami további 5 
évvel a jogszabályi feltételek fennállása esetén meghosszabbítható. 

Hatvan Város Önkormányzata felhatalmazza polgármesterét a vagyonkezelési szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírásra.

Határidő: 2014. március 14.
Felelős: Hatvan város polgármestere

7./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Hatvan  és  Környéke  Települési  Szilárdhulladék-gazdálkodás  Fejlesztése 
Társulás  javára  szóló  földrészletek  rendezéséről  és  földhasználati  jog  alapításáról  szóló 
ismételt döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     282/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és 
földhasználati jog alapításáról szóló ismételt döntésre vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 277/2013. (IV. 25.) 
számú határozatát. 

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     283/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára szóló földrészletek rendezéséről és 
földhasználati jog alapításáról szóló ismételt döntésre vonatkozó előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában írott környezet-egészségügy 
(köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása) közfeladat ellátására tekintettel a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára a hatvani 
054/14 hrsz.-ú, szántó és kivett, beépítetlen terület megjelölésű, 11 ha 9170 m2 nagyságú  ingatlan 
19.561,3 m2 nagyságú területére ellenérték nélkül földhasználati jogot alapít a jelen határozat 
mellékletét képező megállapodás szerint. 

Határidő: 2014. március 31. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosításáról

Papp István: Itt arról van szó, hogy  az e hónap végi ülést, a  27-i ülést kitoljuk április 24-re a 
választások miatt.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     284/2014.     (III.     13.)     számú   –    3   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület 2014. évi 
munkatervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 895/2013. (XII. 12.) számú határozatával 
elfogadott 2014. évi munkatervét módosítja oly módon, hogy a 2014. március 27-ére tervezett ülés 
elmarad, a tervezett napirendi pontok tárgyalására a 2014. április 24-i ülésen kerül sor.
A képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2014. évi munkatervét.

Határidő: 2014. március 18. (tájékoztatásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés 7 db "História" várostörténeti tábla és 4 db tartóelem elkészítéséről 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     285/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 7db „His-
tória” várostörténeti tábla szövegének angol nyelvű fordításával a Alfa-Glossza Fordítóirodát (szék-
hely: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.) bízza meg bruttó 8.763,- Ft összegben, mint az önkor-



mányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségveté-
séről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében a História és városfal 
táblák kihelyezése költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     286/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 7 
db „História”  várostörténeti tábla elkészítésével a Hanka Média Reklámirodát (székhely: 2112, 
Veresegyház, Fő út 6.) bízza meg bruttó 25.515,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II. 14.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében a História és városfal táblák kihelyezése 
költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     287/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 4 
db „História”  várostörténeti tábla tartóelemének elkészítésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 162.560,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről 
szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletében a História és városfal táblák 
kihelyezése költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés az idős korúak biztonságát segítő programról

Papp István: Erről már volt szó a múltkor is, és most ebbe beleteszünk egy kis pénzt.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     288/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az idős korúak biztonságát segítő 
programról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az idős korúak 
biztonságát segítő program működtetéséhez további 1.178.562,- Ft fedezetet biztosít Hatvan város 
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II.14.) önkormányzati rendeletben biztosított általános 
tartalékalap terhére.  



Határidő: 2014. március 24. (a program technikai indítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű  Társulat  és Hatvan Város Önkor-
mányzata között létrejövő engedményezési és beszámítási szerződés elfogadásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     289/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége Beruházó 
Víziközmű  Társulat  és  Hatvan  Város  Önkormányzata  között  létrejövő  engedményezési  és 
beszámítási  szerződés  elfogadásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata és a 
Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat között létrejövő Engedményezési és beszámítási 
szerződést és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattal kapcsolatos – a szennyvíz-
beruházás III. ütem KEOP támogatással megvalósult szennyvízberuházás elszámolásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     290/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége Beruházó 
Víziközmű Társulattal kapcsolatos –  a szennyvízberuházás III. ütem KEOP támogatással 
megvalósult szennyvízberuházás elszámolásáról szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Elszámoló Bizottság által készített és a 
Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulat taggyűlése által elfogadott KEOP 
támogatással megvalósult szennyvízberuházás III. ütemről szóló elszámolást elfogadja, 
valamint ez alapján a Hatvan Város Önkormányzatát megillető bevétel összegével, 211.698 
e Ft-tal az átvett pénzeszközök előirányzatát megemeli, melyből fejlesztési céltartalékot 
képez, amelyet a Társulattól átvett hitel visszafizetésére lehet fordítani.

2. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban szereplő 
a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-től felvett 241.509 e Ft hitelállomány lejáratkor a befolyt 
érdekeltségi egységek befizetéséből kerül törlesztésre.

3. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattal kötendő - jelen 
határozat mellékletét képező - pénzügyi megállapodás aláírására.



Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés a  „II. Laktanya Szlalom Hatvan” elnevezésű országos autóverseny megtartásá-
hoz való hozzájárulásról

Papp István: Láttam, hogy már vágják ki a fákat.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     291/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „II. Laktanya Szlalom Hatvan” 
elnevezésű országos autóverseny megtartásához való hozzájárulásról szóló  előterjesztést  és  az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletben foglalt az önkormányzati vagyon hasznosítására 
vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével hozzájárul ahhoz, hogy a Speed Rally Team 
Sportegyesület (székhely: 2612 Kosd, Petőfi u. 26., képviseli: Fodor Krisztián) 2014. március 23. 
napján reggel 6.00 órai kezdettel a „II. Laktanya Szlalom Hatvan” elnevezésű országos autóverseny 
megrendezése céljából, bruttó 10.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében  a hatvani  6310/1, 
6310/2,6310/3, 6310/4, 6310/5, 6310/6, 6310/7, 6310/8, 6310/9, 6310/10, 6310/11, 631025, 
6310/26 és 6310/27 helyrajzi számú ingatlanokat használja, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a használatra vonatkozó megállapodást aláírja. 

Határidő: 2014. március 18.  (használati megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5230 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának meg-
szerzéséről

Papp István: Ez szemben van a pizzériával, ugye?
Schósz Gabriella: Igen.
Papp István: És 500.000,- Ft-ért adja nekünk a Honvédelmi Minisztérium?
Rékasi Éva: Annyit gondolunk érte.
Papp István: Odaadja, ingyen is oda lehetne adni, de úgy bonyolultabb az ügy. Talán ér is annyit, 
legalább lesz ott egy jó kis parkoló.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     292/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 5230 helyrajzi számú 
állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 44/2014. (I.30.) sz. határozatot hatályon kívül 
helyezi. 

Határidő: 2014. március 15. ( átvezetésre ) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     293/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 5230 helyrajzi számú 
állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a hatvani  5230 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Hatvanas u. 1. szám alatt található,  303 m2   nagyságú, kivett 
lakóház, udvar megnevezésű ingatlan a Honvédelmi Minisztériumtól legfeljebb 500.000,- Ft 
vételárért megvásárlásra kerüljön abból a célból, hogy  a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján gépjárművek 
parkolásának biztosítása közfeladat ellátása magasabb színvonalon történjen.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
átruházásával kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást 
kössön az önkormányzat nevében. A szükséges pénzügyi forrás 500.000,- Ft erejéig a  Hatvan város 
2014. évi költségvetésében a fejlesztési céltartalék költséghely terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. április 30. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

15./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 1661/18 és 0299/4 helyrajzi számú ingatlanok vételárának egy összeg-
ben történő kiegyenlítéséről

Papp István: Fel lett véve anno 550.000,- CHF ezekre az ingatlanokra és itt  az utolsó részletünk 
29.230.030,- Ft egyösszegű kifizetéséről van szó.
Rékasi Éva: Ezt a Zrt. vette fel, az MKB Banktól mi nem vállaltuk át a hitelt, tehát részletekben 
történt az ingatlanok kifizetése. Ennek a lejárata 2015. július 30-val lenne, de hogy a tulajdonjog 
véglegesen rendezésre kerüljön, célszerű, ha most előtörleszt a Zrt., erre biztosítjuk a pénzt és akkor 
így az önkormányzat tulajdonába kerülhet. A svájci frank alakulása miatt lehet, hogy így jobban is 
járunk.
Papp István: Helyes, most már nem lesz se törlesztés, se kamat, semmi.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     294/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 1661/18 és 0299/4 
helyrajzi számú ingatlanok vételárának egy összegben történő kiegyenlítéséről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonában álló hatvani  1661/18 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, 1161/18 hrsz. alatt található 5 ha 9281 m2 nagyságú, strandfürdő 
megnevezésű és a hatvani 0299/4 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, külterület 0299/4 hrsz. alatt 
található 1097 m2 nagyságú, kivett szennyvíztelep megnevezésű ingatlanok –  melyek  a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. és a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. között 
létrejött hitelszerződés miatt egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjoggal terheltek –  a jelenleg 
fennálló hitel és kamatai, mindösszesen 29.230.030,- Ft, azaz Huszonkilencmillió 
kettőszázharmincezer harminc forint visszafizetésével tulajdonjog vonatkozásában rendezésre és 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonába kerüljenek.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonjogának 
rendezésével kapcsolatban eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és beszerezze. 
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi 



forrást  18.416.700,- Ft erejéig a  Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletben  –  4. sz. melléklet, felhalmozási kiadások, illetve 2/c melléklet 
kamatkiadások –  költséghely,  valamint 10.786.330,- Ft erejéig a Hatvan város 2014. évi 
költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék terhére 
biztosítja.

Határidő:   2014. április 30. (hitel visszafizetésére és a tulajdonjog rendezésére)
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján

16./ napirendi pont 
Tájékoztató a 2014. évi út-híd feladattervről

A tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette a bizottság.

17./ napirendi pont 
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének meghosszabbításáról

Papp István: Itt az MSZP irodáról van szó, amit továbbra is bérbe szeretnének venni, ezért az erre 
vonatkozó szerződés 2015. március 31-ig meg lesz hosszabbítva.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     295/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizott-
ság” alcím alatti 13c. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az önkormány-
zat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Hatva-
ny Irén utca 6. szám alatti, művelés alól kivett, irodaház és udvar megnevezésű, 369 m2 alapterületű 
ingatlanon található irodaépület 22,3 m2 alapterületű helyiségének, valamint a hozzá tartozó, má-
sokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú helyiségeknek a Magyar Szocialista 
Párt Heves Megyei Szövetségi Irodával (3300 Eger, Diófakút u. 1.) 2009. június  24-én megkötött 
bérleti szerződését meghosszabbítja 2015. március 31-ig.

Határidő: 2014. március 31. (a szerződés meghosszabbításának aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

18./ napirendi pont 
Előterjesztés a Szúnyog szigeten található magántulajdonú hatvani 2665 és a 2669 helyrajzi 
számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről

Papp István: Ezzel a két tulajdonossal sikerült még megegyezni.
 
A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     296/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szúnyog szigeten található ma-
gántulajdonú hatvani 2665 és a 2669 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2665 helyrajzi számú, 2146 m2 terüle-
tű, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan Kontsis Pál Péter 835/2146-od tulajdoni hányadát 
képező, használat szerint elválasztott, épülettel rendelkező részének vonatkozásában felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan for-
galmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 450.000,- Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot te-
gyen, annak elfogadása esetén pedig adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati ren-
deletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 31. (vételi ajánlat megtételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     297/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szúnyog szigeten található ma-
gántulajdonú hatvani 2665 és a 2669 helyrajzi számú ingatlanok tulajdonjogának rendezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2669 helyrajzi számú, 2492 m2 terüle-
tű, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan Virág József, valamint Virág Attila mindösszesen 
16/32-ed tulajdoni hányadát képező, használat szerint elválasztott, épülettel rendelkező részének vo-
natkozásában felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonosaival tárgyal-
jon, és részükre az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 600.000,- Ft keretösz-
szeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig adásvételi szerződést kössön ve-
lük az önkormányzat nevében.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati ren-
deletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 31. (vételi ajánlat megtételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

19./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervéről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     298/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
2014. évi Közbeszerzési Tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. §-a szerinti, 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2014. március 31. (honlapon történő közzétételre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

20./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Székely utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról



Papp István: Ez hány méter körülbelül?
Schósz Gabriella: Nem tudom, hogy milyen hosszú ez az utca, de a teljes utcáról szó van, úgy, 
hogy térburkolattal lenne ellátva, mivel utcafronti beépítésű. Tehát háztól házig lenne burkolva az 
utca a vízelvezetés miatt.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     299/2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Székely utca felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadás-
ra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Székely utca felújítása" elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés nettó becsült értéke 22.268.000.-Ft.
A szükséges fedezet összege a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között „Utak, járdák” költséghelyen biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Székely utca felújítása" elnevezésű, 
22.268.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
4.) Incze Enikő, útügyi ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határid  ő:   2014. március 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

21./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsoló-
dó döntésekről

Papp István: Ezt meg kell terveztetni és úgy lehet pályázni, igaz?
dr. Borbás Zsuzsanna: Igen, megrendeltük a Polgármesteri Hivatalra, a Varázskapu Óvodára és a 
Kossuth Lajos Általános Iskolára a kiviteli terveket, de miután az a  döntés született, hogy mégis 
egybe közbeszereztetjük a kiviteli tervet és a kivitelezést, született egy testületi döntés arról, hogy 
hatályon kívül helyezzük ezeket a határozatokat. Időközben eredménytelenek lettek a 
közbeszerezési eljárások, ezért javasolt volt úgy dönteni, mivel nem volt megszüntető okirat, hogy 
folytatódjon a kiviteli terv készítése, de ugyanakkor ezzel elment egy csomó idő, addig 
értelemszerűen nem dolgozott a tervező, ezért a szerződéses határidőt módosítani kell, mivel  nem 
tudott december 31-ig szállítani, ugyanis mi kértük, hogy hagyja abba a munkát és így február 12-re 
kellene módosítani, akkor szállította a terveket.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   300  /2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közintézmények épületener-
getikai  fejlesztése” tárgyú  pályázathoz  kapcsolódó  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0096 kódszámú 
pályázat keretén belül a Kossuth Lajos Általános Iskola épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges 
kiviteli tervek elkészítésére a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. 
u. 37.) 2013. november 20-án megkötött szerződést a  teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. 
december 31. napjáról 2014. február 12. napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármester a szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2014. március 14. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   301  /2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közintézmények épületener-
getikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi hatá-
rozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú 
pályázat keretén belül a Varázskapu Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli 
tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 
2013. november 20-án megkötött szerződést a  teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 
31. napjáról 2014. február 12. napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester 
a szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2014. március 14. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   302  /2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közintézmények épületener-
getikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi hatá-
rozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-2012-5.5.0/A/12-2013-0143 kódszámú 
pályázat keretén belül a Polgármesteri Hivatal épületenergetikai fejlesztéséhez szükséges kiviteli 
tervek elkészítésével a Grafit 37 Építész Iroda Kft.-vel (székhely: 3200 Gyöngyös, Petőfi S. u. 37.) 
2013. november 20-án megkötött szerződést a  teljesítési véghatáridő tekintetében 2013. december 
31. napjáról 2014. február 12. napjára módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester 
a szerződést módosító okirat aláírására.

Határidő: 2014. március 14. (aláírásra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

22./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról

Papp István: Itt  a  Szent István Általános Iskola, az orvosi rendelők, a strand, a Kocsis Albert 
Zeneiskola, a KLIK épületéről van szó.
dr. Borbás Zsuzsanna: Ez ugyanaz a kategória, amiben már nyertünk több intézményre is. 
Kaptunk egy olyan információt, hogy a KEOP 5.5.0 csomag újra meg fog nyílni. Még nincsen 
nyitva, várhatóan néhány héten belül lesz, a következő testületi ülés előtt, és mivel önerőt fog 
igényelni, mert 85% az intenzitás, van egy csomagunk, ami első körben előkészítésre került és most 



hirtelenjében erről kellene egy döntés. Itt igazából az önerő szempontjából fontos, hogy legyen 
testületi felhatalmazás. Az, hogy pontosan mely  épületek kerülnek bele, még esetleg majd 
módosítható lesz utólag, amikor kidolgozzuk a pályázatot, csak azért lenne fontos ezen a képviselő-
testületi ülésen dönteni, hogy a maximális forrás rendelkezésre álljon, de nem valószínű, hogy 
mindennek be kell kerülni, lehet, hogy ami fontosabb lesz, azt egy másik épülettel helyettesítjük, ez 
majd a felmérések eredményeként dől el, itt a lényeg az önerő.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   303  /2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közintézmények épületener-
getikai fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javasla-
tot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KEOP 5.5.0 kódszámú, „A 
közintézmények energetikai fejlesztése” tárgyú pályázat keretében a Hatvani Szent István Általános 
Iskola, Orvosi rendelők, Strand, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani Tankerületének 
elhelyezésére szolgáló épület és a Kocsis Albert Zeneiskola épületének felújítására vonatkozóan. A 
fejlesztés becsült értéke bruttó 502.782.718,- Ft, melyhez 15% önerő szükséges, melyet a képviselő-
testület biztosít. Az önerő összege bruttó 75.417.407,- Ft, mely a fejlesztési céltartalékból 
átcsoportosításra kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2014. április 30. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

23./ napirendi pont 
Előterjesztés „I. világháborús emlékmű renoválása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntések-
ről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   304  /2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „I. világháborús emlékmű re-
noválása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati ja-
vaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani A Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. századi intézete által, az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából meghirdetett nyílt pályázatra, amelynek a 
célja az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, 
helyreállítása. A megvalósítás becsült értéke 800.000,- Ft, melynek 5 %-át önerőként szükséges 
biztosítani. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok aláírására.
A pályázathoz szükséges önerő Hatvan  város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 20. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   305  /2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „I. világháborús emlékmű re-
noválása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati ja-
vaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az I. világháborús hősök emlékét őrző szobor 
restaurálására hirdetett nyílt pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot 
választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:

1.) Szinyei András alpolgármester;
2.)Philipp Frigyes főépítész;
3.)Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző;

Határidő: 2014. március 14. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

24./ napirendi pont 
Előterjesztés „Zsigmond király, a városi cím adományozója” című szoborhoz kapcsolódó dön-
tésről 

dr. Borbás Zsuzsanna: A pályázatot  Bobály Attila szobrász tervei alapján nyújtottuk be, amely 
támogatást nyert. Nyilván itt nincs arra lehetőség, hogy három árajánlatot kérjünk, mert ezt kell 
megvalósítanunk és így vele kell szerződnünk.
Bagi Miklós: Van erről valami látványterv vagy ilyesmi, hogy hogy fog ez a szobor kinézni? 
dr. Borbás Zsuzsanna: Van, igen.
Papp István: A Balassi B. úton lévő szobor le lesz festve?
Philipp Frigyes: Most patinásodik.
Schósz Gabriella: Szerintem nem lesz lefestve.
Papp István: Én rézből csináltam volna az egészet és akkor ilyen gond nem lenne.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   306  /2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zsigmond király, a városi cím 
adományozója” című szoborhoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati ja-
vaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zsigmond király, a városi cím adományozója” 
című szobor elkészítésével  Bobály Attila  szobrászt (székhely: 3100 Salgótarján, Köves út 1.) bízza 
meg bruttó 3.000.000,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. március 18. (szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

25./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Hajós Alfréd utcai és Mohács utcai bölcsődék részére riasztórendszer kiépíté-
se” tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   307  /2014.     (III.     13.)     számú   –   3   „  igen  ”   sza  -  
vazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 6/2014. (I. 9.) számú határozatában  „A Hajós Alfréd utcai és Mohács utcai 
bölcsődék részére riasztórendszer kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, 
megállapítja, hogy a Szolda-Tech Kft. (3021 Lőrinci, Május 1. u. 5.) ajánlattevőnek az ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást és ezáltal az ajánlata nem felel meg teljes mértékben az 
ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.

Határidő: 2014. március 14. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 308/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati  rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 6/2014. (I. 9.) számú határozatában  „A Hajós Alfréd utcai és Mohács utcai 
bölcsődék részére riasztórendszer kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Tibatronic Biztonságtechnikai 
Vállalkozás  Báti  Zsolt ev.  (székhely: 3021 Lőrinci Akácfa utca 11.) 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 935.940,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. március 14. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 309/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 6/2014. (I. 9.) számú határozatában  „A Hajós Alfréd utcai és Mohács utcai 
bölcsődék részére riasztórendszer kiépítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Tibatronic Biztonságtechnikai 
Vállalkozás Báti Zsolt ev. (székhely: 3021 Lőrinci Akácfa utca 11.) 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 339.300,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. március 14. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



26./ napirendi pont
Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó sokszorosítás megrendeléséről

Papp István: A laboratóriummal kapcsolatosan három árajánlat lett bekérve, az Aktaprint Bt. lesz a 
nyertes. Voltam bent ma, állítólag pénzhiány miatt nincs kifizetés.
dr. Borbás Zsuzsanna: Biztos, hogy ez nem igaz. Azt mondtam a múltkor is, csak lehet, hogy én 
voltam félreérthető, hogy lehívta, tehát itt mi konzorciumban pályázunk a KLIK-el és ezek az 
összegek a KLIK-re vannak aktiválva és nem az önkormányzatra. Be  lettek nyújtva kifizetési 
kérelemben, jóvá lettek hagyva és le is lett hívva a pénz, de ez úgy működik, hogy nem ide jön a 
pénz, hanem a központba a KLIK-be és ő osztja le a pénzeket. Biztos, hogy ott kell legyen a pénz, 
oda már megérkezett nagyon régen.
Papp István: Állítólag nincs pénz.
dr. Borbás Zsuzsanna: Ez nem igaz. Ezt dokumentálni tudjuk.
Papp István: Ott a pénz, csak elköltötték. Nem hiszem, hogy másra lehetne költeni, de elköltötték.
dr. Borbás Zsuzsanna: Valóban nem lehetne másra költeni.
Papp István: 20-a után lesz pénz állítólag.
dr. Borbás Zsuzsanna: Elköltötték és akkor majd most valamiből meg adnak? - azért mert a 
pályázatból lehívtuk.
Papp István: Itt tart az ügy sajnos, de 20-a után talán lesz pénz és akkor kifizetik, mert már illene. 
Régen ott van már  a pályázati pénz, minden, és előleget vagy  legalább azt kellene, ami van 
szeptembertől januárig és utána a többit gondolom én, egy részletben akarják.
dr. Borbás Zsuzsanna: De ezt ki is kell fizetni, mert ezzel el kell számolni.
Papp István: Mennyi a határidő az elszámolásnak?
dr. Borbás Zsuzsanna: Most módosítottunk, nyáron fogunk elszámolni a pályázattal. Júniusig kell 
megvalósítani és utána jön a pénzügyi elszámolás.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 310/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, „A 
természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban 
(Öveges Program)”  című pályázathoz szükséges sokszorosítási feladatokkal az Aktaprint Bt.-t 
(székhely: 1161 Budapest, Pálffy tér 2.) bízza meg bruttó  1.210.056,- Ft vállalkozási díjért mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
A vállalkozási díj pénzügyi fedezete a pályázatban rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 18.  (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

27./ napirendi pont
Előterjesztés  a  „Sörfőző  berendezés,  illetve  a söröző-kávéház berendezéseinek  beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről

Papp István: Ez a pályázatban is benne volt? 
dr. Borbás Zsuzsanna: Igen, ez az attrakció.
Papp István: Kis mini üst lesz. Lesznek szakemberek, akik fogják a sört főzni?
dr. Borbás Zsuzsanna: Állítólag nem kell ehhez szakember, a közbeszerzési ajánlatot úgy kaptuk a 
cégtől, hogy az első néhány  alkalommal az ő szakemberük lejön, főzi a sört és betanítja azt a 
valakit, aki majd fogja főzni. 
Papp István: A németeknél mindenütt főznek sört, minden faluban van. Az a lényeg, hogy lesz 
friss sör.



dr. Borbás Zsuzsanna: Az a probléma ezzel a sörfőzéssel, hogy mivel ezt a sörfőzőt kulturális 
támogatásként nyertük el, sajnos ezt öt évig úgy kell fenntartanunk, hogy nem hasznosíthatjuk.
Papp István: És mit csinálunk a sörrel, csak ott lesz?
dr. Borbás Zsuzsanna: Ez úgy működik, hogy a jegyárba bele lesz kalkulálva egy sör ára és aki 
jegyet vált, felnőtt és kér, az kap egy pohár sört. Ezt nekünk állnunk kell, erre mondta az, aki adta 
az ajánlatot, a sörtechnológia előkészítője, kivitelezője, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden nap 
kell sört főzni, mert sokáig eláll, tehát nem garantáljuk, hogy mindig friss sör lesz, de főzik majd 
folyamatosan. Nyilván nem akarja senki nagyon mínuszosra kihozni ezt a dolgot, meglátjuk, hogy 
mennyi látogató lesz és annak függvényében főzik majd a sört. Reklámozni lehet, ki lehet vinni a 
hatvani rendezvényekre, de öt évig pénzt nem lehet érte kérni.
Lestyán Balázs: Mármint a sörért.
dr. Borbás Zsuzsanna: Ott lesz egy kávézó is, ami üzemeltetésre kiadható, az lehet profitorientált, 
de magát a sörtechnológiát, mert az az attrakció gyakorlatilag, azt nem engedik.
Lestyán Balázs: A sörfőző rendszer egy állandó dolog, de maga az alapanyag, amiből készül, 
annak azért vannak költségei.
dr. Borbás Zsuzsanna: Nyilván, ezért mondom azt, hogy biztosan nem fogják állandóan főzni a 
sört, ha kell - ha nem, mert az alapanyag pénzbe kerül és ezt valahogyan ki kell hozni. Igazából a 
sörfőzőnek az lesz a célja, hogy oda elmennek a múzeumlátogatók és megnézik, hogy hogy készül a 
sör, megnézik, hogy milyen szépek ezek az üstök és ennyi. Tehát ez egy kiállítási darab 
gyakorlatilag, mellesleg működőképes, főzi a sört, meg ilyen nem sok van és akkor ez lesz a nagy 
attrakció. Aztán meg majd hasznosítjuk.
Papp István: Nem lenne jó, ha ásványvízből főznénk? Mondjuk Erdélyből hoznánk tartálykocsival 
az ásványvizet, az igazi sörbe valót.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 311/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 224/2013. (IV. 18.) számú határozatában  „Sörfőző berendezés, illetve a 
söröző-kávéház berendezéseinek beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az AGROMETÁL-
FOOD-TECH Kft. (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 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 30.500.000,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. március 14. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 312/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 224/2013. (IV. 18.) számú határozatában  „Sörfőző berendezés, illetve a 
söröző-kávéház berendezéseinek beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Balaton Bútor Kft. 
(székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 4.) 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 
6.304.000,- Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2014. március 14. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

28./ napirendi pont
Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról

Papp István: Itt két darab mozgáskorlátozott parkoló kialakításáról van szó.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 313/2014. (III. 13.) 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 Hatvan, Gódor Kálmán út 1-11. 
számú társasház előtti útszakaszon 2 db mozgáskorlátozott parkoló kerüljön kitáblázásra.

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

29./ napirendi pont
Előterjesztés  Hatvan  Városközpont  Kossuth  tér  középső  tér-rész  (Hatvan  2994/3.  hrsz.) 
felújításának építésengedélyezési és kiviteli terv módosításairól

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 314/2014. (III. 13.) 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 Hatvan Városközpont Kossuth tér középső tér-
rész (Hatvan 2994/3.  hrsz.) felújításának építésengedélyezési és kiviteli terv módosításával a 
Vámos Mérnöki és Marketing Kft.-t (1023 Budapest Repkény u. 13.) bruttó 381.000,- Ft összegben 
bízza meg.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és községgazdálkodás 
költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. március 17.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

30./ napirendi pont
Előterjesztés  a hatvani 2685/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területén lévő gáz 
csatlakozó vezeték megszüntetésére

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



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 315/2014. (III. 13.) 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 2685/5 hrsz.-ú, természetben Hatvan, 
Grassalkovich út mellett található beépítetlen ingatlanon lévő gáz csatlakozó vezeték 
megszüntetésével a  TIGÁZ-DSO Kft.-t (3300 Eger, Klapka György u. 2.) bízza meg bruttó 
190.500,- Ft összegért, mint a munka elvégzésére kizárólagos joggal rendelkező földgázelosztói 
engedélyest. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és községgazdálkodás 
költséghelyen rendelkezésre áll.

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

31./ napirendi pont
Előterjesztés  csapadék-vízelvezető  hálózat  fenntartásával  kapcsolatos  munkálatok 
megrendeléséről 

Papp István: Három árajánlatot kértünk. A MÉZSORÁS- Építőipari Kft. adta a legkedvezőbb 
ajánlatot.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 316/2014. (III. 13.) 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 csapadékvízgyűjtő akna javításával és 21 m 
csapadékvíz folyóka rács pótlásával a MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 607.060,- 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: 2014. március 20. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

32./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati képviselők képviselői kereteinek felhasználásáról

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 317/2014. (III. 13.) 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 3 db „Jászberényi I.” típusú, 2 db „Veron” típusú 
szemétgyűjtő és 1 db „Urban” típusú ülőpad  beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 
Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 278.384,- Ft  összegben, mint kizárólagos gyártót és 
forgalmazót.



Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendelet  2/a.  mellékletében  a  városüzemeltetési  feladatok  között  Tarsoly  Imre önkormányzati 
képviselői  kerete  terhére  60.071,-  Ft  összeg  erejéig,  Köves  Gábor  Nándorné  önkormányzati 
képviselői  kerete  terhére  158.242,-  Ft  összeg  erejéig,  Nádas Sándor önkormányzati  képviselői 
kerete terhére 60.071,- Ft összeg erejéig biztosított.

Határidő: 2014. március 24. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 318/2014. (III. 13.) 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  közterületekre 
kihelyezésre  kerülő  5  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 20.640,- 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  Tarsoly  Imre önkormányzati 
képviselői  kerete  terhére  3.440,-  Ft  összeg  erejéig,  Köves  Gábor  Nándorné  önkormányzati 
képviselői kerete terhére 13.760,- Ft összeg erejéig, Nádas Sándor önkormányzati képviselői kerete 
terhére 3.440,- Ft összeg erejéig biztosított.

Határidő: 2014. március 24. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 319/2014. (III. 13.) 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 Kisfaludy út környezetrendezési munkáival bruttó 243.459,-Ft 
összegben,  a  Hegyalja úti és a Pécsi Sándor utcai közterület területrendezési  munkáival  bruttó 
208.636,-Ft összegben.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendelet  2/a.  mellékletében  a  városüzemeltetési  feladatok  között  Nádas  Sándor önkormányzati 
képviselői  kerete  terhére  243.459,-Ft  összeg  erejéig,  Szinyei  András  önkormányzati  képviselői 
kerete terhére 208.636,-Ft összeg erejéig biztosított.

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

33./ napirendi pont
Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői keretének felhasználásáról

Papp István: Itt két darab lámpatest kihelyezéséről van szó. Ide a Bem utca van írva, de ez  a 
Doktay u. - Bem utca sarka. Nehogy a Bem utcára legyen kitéve, hanem beljebb, a Doktay utcától 
10 m-re, tehát baloldalt, ha jövünk, az első faoszlop. Ott nincs lámpa, sötét van.



A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 320/2014. (III. 13.) 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 utcában, valamint a Móra Ferenc utcában 
összesen 2 db közvilágítási lámpatest kihelyezésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 160.020,- 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  Papp  István  önkormányzati 
képviselői kerete terhére 160.020,- Ft összeg erejéig biztosított.

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

34./ napirendi pont
Előterjesztés  Nádas  Sándor,  Lestyán  Balázs,  Papp  István  önkormányzati  képviselők 
képviselői kereteinek felhasználásáról

Papp István: Elég jó árat adtak, 419.100,- Ft nagyon jó ár. Majdnem 100 méter és több, mint 100 
m2. 1,30 széles a járda, legalább 130 m2, amit meg kell csinálni.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 321/2014. (III. 13.) 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 Bányász utca 2 számú ingatlan előtti járda 
felújításával a Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg bruttó 
339.090,- 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 Nádas Sándor 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 322/2014. (III. 13.) 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 Ratkó József utca 1. szám és Horváth Mihály 
út közötti járdaszakasz javításával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 
22.) bízza meg bruttó 60.046,- 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 Lestyán Balázs 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 323/2014. (III. 13.) 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 Pázsit utca 4. és 8. számú ingatlanok előtti 
járda javítása a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg 
bruttó 63.500,- 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 Lestyán Balázs 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 324/2014. (III. 13.) 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, Bem József utca 97-107. sz. ingatlanok előtti 
járda felújításával a Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg bruttó 
419.100,- 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

35./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak javításáról

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 325/2014. (III. 13.) 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 Város Önkormányzata tulajdonában és 
kezelésében lévő földutak javítási munkáival a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 
024/16.) bízza meg bruttó 7.620,- Ft/m3 egységáron bruttó 5.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014.  évi  költségvetéséről  szóló 7/2014. (II.  14.)  önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen rendelkezésre 
áll.

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



36./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak, járdák karbantartásáról szóló 224/2014. (II. 25.) 
sz. bizottsági határozat módosításáról

Schósz Gabriella: Itt elírás történt.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 326/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága a 642/2013. (VI. 26.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a „Magyar Aszfalt 
Kft.-t (székhely:1135  Budapest,  Szegedi  út  35.)”  szövegrész  helyébe  a „ Baoban 2014  Kft.-t 
(székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky u. 57. II. em. 14.)„  szövegrészt lépteti. 

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

37./ napirendi pont
Előterjesztés  a  „Szervezetfejlesztés  Hatvan  Város  Önkormányzatánál”  című  pályázattal 
kapcsolatos döntésről („kötelező nyilvánosság”)

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 327/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 azonosítószámú, „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatá-
nál” című pályázathoz szükséges teljes körű kötelező nyilvánosság  feladatok ellátásával  a Vanin 
Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1028 Budapest, Szabadság u. 29.), mint az önkormányzat szá-
mára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozói szerződés megkötésé-
re. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. március 20. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

38./ napirendi pont
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatalban” című pályázattal kapcsolatos döntésről

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 328/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bi-
zottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁM-
OP-6.1.2-11/1-2012-1409 azonosítószámú,  „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód prog-
ramok a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban” című pályázat keretén belül a kerékpártúra 



megszervezésével és lebonyolításával Szalay István egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, 
Török Ignác u. 4.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt  bízza meg  bruttó 
259.008,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított.

Határidő: 2014. március 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

39./ napirendi pont
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról 

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 329/2014. (III. 13.) 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 Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron u. 22.) bízza meg  bruttó 2.277.148,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/8. szám 
alatti lakás teljes felújításával. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a „Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit Zrt. 
lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll.

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

40./ napirendi pont
Előterjesztés  a Hatvani  Varázskapu Óvoda, a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a 
Hatvani  Közös  Önkormányzati  Hivatal épületének  felújításához  kapcsolódó  közbeszerzési 
eljárások megindításáról

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 330/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Varázskapu Óvoda, a 
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani Közös Önkormányzati  Hivatal épületének 
felújításához kapcsolódó  közbeszerzési eljárások megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Varázskapu Óvoda épületének 
felújításához kapcsolódó munkák megrendelése”  elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 
5.030.453,- Ft.
A pénzügyi forrás a Hatvan Város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék terhére biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Varázskapu Óvoda épületének 
felújításához kapcsolódó munkák megrendelése”  elnevezésű, nettó 5.030.453,- Ft becsült értékű, 



nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2014. március 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 331/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Varázskapu Óvoda, a 
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani Közös Önkormányzati  Hivatal épületének 
felújításához kapcsolódó  közbeszerzési eljárások megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 
épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 
49.266.069,- Ft.
A pénzügyi forrás a Hatvan Város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék terhére biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola 
épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése”  elnevezésű, nettó 49.266.069,- Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2014. március 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 332/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Varázskapu Óvoda, a 
Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani Közös Önkormányzati  Hivatal épületének 
felújításához kapcsolódó  közbeszerzési eljárások megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 



50.361.558,- Ft.
A pénzügyi forrás a Hatvan Város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben bruttó 6.043.418,- Ft összeg erejéig a fejlesztési céltartalék terhére, bruttó 57.915.761,- 
Ft összeg erejéig fejlesztési hitel terhére biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének felújításához kapcsolódó munkák megrendelése”  elnevezésű, nettó 50.361.558,- Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Horváth Richárd, alpolgármester;
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
3.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2014. március 20. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

41./ 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 333/2014. (III. 13.) 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 Mikes utca 2 számú ingatlan előtti 
járdaszakasz javításával a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 109.220,- 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 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

42./ napirendi pont
Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonban  álló  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló 
helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 334/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az önkormányzati tulajdonban 



álló  lakások  és  nem  lakás  céljára  szolgáló  helyiségek  üzemeltetéséről  szóló  közszolgáltatási 
szerződés módosításáról  szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági 
társasággal az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: 2014. március 13.
Felelős: Hatvan város polgármestere

43./ napirendi pont
Előterjesztés  a  Hatvan  Város  Önkormányzata  és  egyes  hatvani  hivatásos  szervek  közötti 
megállapodási szerződések megkötéséről

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 335/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
és  egyes  hatvani  hivatásos  szervek  közötti  megállapodási  szerződések  megkötéséről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits 
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat melléklete 
szerint módosítja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) megkötött, 3978/58 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Hajós Alfréd 
utca 2. alatt található Markovits Kálmán Városi Uszodára vonatkozó bérleti szerződést, és egyben 
felhatalmazza annak aláírására Hatvan város polgármesterét.

Határidő: 2014. március 21. (a megállapodás aláírására)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 336/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
és  egyes  hatvani  hivatásos  szervek  közötti  megállapodási  szerződések  megkötéséről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits 
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat melléklete 
szerinti keretmegállapodást, valamint adományozási megállapodásokat köt a 2014. évre 
vonatkozóan a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka 



György u. 11.), melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; továbbá hozzájárul 
ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) eljárjon. 

Határidő: 2014. március 21. (a megállapodás aláírására)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 337/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
és  egyes  hatvani  hivatásos  szervek  közötti  megállapodási  szerződések  megkötéséről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 
megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits 
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal megállapodást köt az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásával 
(székhelye: 3000 Hatvan, Nagyteleki út 1.), melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásban foglalt kedvezmények 
biztosítása érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2.) eljárjon. 

Határidő: 2014. március 21. (a megállapodás aláírására)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. útján

44./ napirendi pont
Előterjesztés utcabútorok beszerzésével kapcsolatos döntésekről

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 338/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az utcabútorok beszerzésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 db egyedi gyártású kerékpártároló készítésével 
a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.)  bízza meg bruttó 345.440,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 339/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az utcabútorok beszerzésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 4  db egyedi gyártású hatvani  köztéri pad 



készítésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.)  bízza meg bruttó 
336.804,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 340/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az utcabútorok beszerzésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8  db egyedi gyártású hatvani  köztéri lóca 
készítésével a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.)  bízza meg bruttó 
510.032,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 341/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az utcabútorok beszerzésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20  db Jászberényi I. típusú szemétgyűjtő 
beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 
581.660,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 342/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  az utcabútorok beszerzésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 db táblával felszerelt 5  db  DOTE  típusú 
iránymutató  oszlop  beszerzésével bruttó  607.695,-  Ft  összegben,  az  iránymutató  tábla  bruttó 
14.605,- Ft/db összegben  a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza 
meg, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll.

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



45./ napirendi pont
Előterjesztés  a  Hatvan  és  Térsége  Hulladékgazdálkodási és  Környezetvédelmi  Nonprofit 
Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  ügyvezetőjének  visszahívásáról  és  új 
ügyvezetőjének megválasztásáról 

Papp István: Decsi Ferenc közös megegyezéssel lemondott, az új ügyvezető Kakuk Imre lesz.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 343/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének visszahívásáról  és új ügyvezetőjének megválasztásáról  szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja úgy dönt, hogy a társaság 
soron következő taggyűlésén előterjeszti és támogatja a társaság ügyvezetőjének Decsi Ferenc 3000 
Hatvan, Bartók Béla u. 4/A. szám alatti lakosnak ügyvezetői tisztségből történő visszahívását a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint előterjeszti és 
támogatja Decsi Ferenc ügyvezető munkaviszonyának közös megegyezéssel történő 
megszüntetését.

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő ülésen 
Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen 
képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja, továbbá Decsi Ferenc 
ügyvezető munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó 
megszüntető okiratot aláírja.

Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 344/2014. (III. 13.) számú – 3 „igen” sza  -  
vazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének visszahívásáról  és új ügyvezetőjének megválasztásáról  szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja úgy dönt, hogy a társaság 
soron következő taggyűlésén előterjeszti és támogatja Kakuk Imre 3281 Karácsond, Alkotmány 
utca 7. szám alatti lakosnak a társaság ügyvezetőjévé történő megválasztását, a soron következő 
taggyűlés napjától számított határozatlan időtartamra. Kakuk Imre vezető tisztségviselői feladatait 
munkaviszony keretében látja el jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt munkaszerződés rendelkezései szerint, melyre tekintettel bruttó munkabére 
500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint összeg.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.



Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 16.00 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
          Lestyán Balázs            Papp István

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


