
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. november  21-én 11.30 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

- Schósz Gabriella településfejlesztési 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 mind az 5  fő jelen 
van), megnyitotta az ülést. 

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1124  /2014.     (XI.   21  .)     számú   – 5 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. november 21-i rendkívüli ülésének  napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés karácsonyi  motívumok  beszerzésével,  valamint  fel-  és  leszerelésével 
kapcsolatos döntésekről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő, előadó 1-2. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési 
osztályvezető     

Határidő: 2014. november 21.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 



1./ napirendi pont 
Előterjesztés jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről

Papp István: Még különböző dolgokat kellett beszerezni ahhoz, hogy este is tudjanak korcsolyázni. 
Tavaly vettünk mi egy kis tolót, azzal mi lett, eltört?
Schósz Gabriella: Nem, megvan maga a traktor, hótolólap nem volt hozzá, ami direkt erre való és 
most azt szereznénk be, viszont ez a gép alkalmas lesz arra is, hogy a járdákat takarítsa majd. 
Tavaly a traktor és a rolba volt beszerezve, viszont ez a hótolólap nem. A késő esti korcsolyázások 
alkalmával fénytechnika biztosítása, ez tulajdonképpen a jégdiszkó, a késő esti korcsolyázás, hogy 
színvonalasabb legyen. A sátornak a hóletakarításáról minden évben gondoskodnunk kell, az okozta 
most a legnagyobb nehézséget, hogy árajánlatot tudjunk kérni. Nagyon nehezen adtak ajánlatot, 
hiába, hogy a legkedvezőbb ajánlatot egy gyöngyösi cég adta, ő 12 órán belüli kiérkezést vállalt, 
ami nem elégséges, mert egy nagy havazásnál, ha eléri az 5 cm-es vastagságot a sátortetőn a hó, 
akkor  a  sátortető  beszakadhat,  ezért  javasoljuk,  hogy  a  drágább  ajánlatot  tevő  kerüljön 
kiválasztásra, mivel ő 1 órán belül vállalta a kiérkezést. Ebben az évben a sátor területét bővíteni 
szükséges, mivel a városháza előtt a bejárat megváltoztatásra kerül, tehát sokkal kisebb terület állna 
rendelkezésre arra, hogy elhelyezzük a pihenő helyeket, ezért egy külön sátrat, amit a vállalkozó 
saját kockázatára már felállított, szükséges megrendelni és javasoljuk, hogy a büfé is egy fedett 
sátor alá kerüljön, hogy magasabb színvonalú legyen a kiszolgálás, valamint 12 reflektort kellett 
még beszerezni, hogy a sátorban jobb legyen a megvilágítás.
Papp István: Azt kellene jövőre kitalálni, hogy mibe kerülne a sátor tetejére egy melegítőt tenni, 
amit elég bekapcsolni és akkor szépen leolvad a hó. Lehet, hogy olcsóbb lenne, mint hogyha mindig 
felmegy egy ember, aki lekotorja a havat.
Köves Gábor Nándorné: És mennyibe kerül egy-egy alkalom?
Schósz Gabriella: Most 69.215,- Ft egy alkalom.
Palik Józsefné: És ha nagy hó lesz? Annyiszor 69.215,- Ft?
Schósz Gabriella: Igen. 
Palik Józsefné: Az nagyon sok.
Marján János: Nem sok, mennyi most egy embernek a napszáma? - ki kell számolni.
Schósz Gabriella:  Alpintechnikát alkalmaznak, tehát átvetik a kötelet és úgy mennek fel, akárkit 
nem lehet rá sajnos felküldeni. Nem is nagyon akarták vállalni. Próbáltunk egyébként olyanokat is 
keresni, akik magasban dolgoznak, ácsot, bádogost, de nem vállalta senki. Készenléti díjat nem 
fizetünk, ezért ebben az árban benne van az is, hogy készenléti díj nincsen, de ha bármikor szólunk, 
pl. karácsony vagy szilveszter éjszaka elkezd szakadni a hó – mondjuk ha figyeli a meteorológiát, 
akkor nagy meglepetés nem éri –, akkor neki jönnie kell a szerződés értelmében. Tehát nekik nincs 
se szombat se vasárnap, ha esik a hó, akkor nekik itt  kell  lenni,  ebbe az árba ezt is  bele kell 
számolni. Nem is akarta senki vállalni. Nem is ennyi helyen érdeklődtünk, hanem sokkal többön, 
így sikerült két ajánlatot nagy nehezen beszerezni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1125/  2014.     (XI.   21  .)     számú   – 5 „  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  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpályán  megtartásra  kerülő  „Késő  esti  korcsolyázások”  alkalmával  a  fénytechnika 
biztosításával a SZATYI STAGE TEAM Kft.-t (székhely: 5630 Békés, Jantyik út 16.) bízza meg 
bruttó 1.524.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X.30.) számú határozata alapján 
a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. november 21. (megrendelésre)  
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési Osztály 
útján



A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1126/2014. (XI.  21.)  számú – 5 „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 Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő 
sátortető  hóeltakarási  munkáival  a  Kékes Kutató  Mentő  Alapítvány-t  (székhely:  3261 Abasár, 
Vörösmarty  út  66.)  bízza  meg  bruttó  69.215,-  Ft/alkalom  egységáron  415.290,-Ft  keretösszeg 
erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X.30.) számú határozata alapján 
a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. november 21. (megrendelésre)  
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési Osztály 
útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1127/2014. (XI.  21.)  számú – 5 „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  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpályához kapcsolódó öltöző és „büfé terület” bélelt sátorral történő lefedésével a Tofi 2005 
Kft.-t  (9600  Sárvár,  Mátyás  k.  u.  34.)  bízza  meg  bruttó  679.450,- Ft összegben,  mint  az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X.30.) számú határozata alapján 
a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. november 21. (megrendelésre)  
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési Osztály 
útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1128/2014. (XI.  21.)  számú – 5 „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  Kossuth  téren  elhelyezésre  kerülő  mobil 
műjégpálya világításához szükséges 12 db reflektor beszerzésével és felszerelésével Kovács Zoltán 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 393.192,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X.30.) számú határozata alapján 
a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. november 21. (megrendelésre)  
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési Osztály 
útján

A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1129/2014. (XI.  21.)  számú – 5 „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 1 db Tuchel típusú hótoló eszköz beszerzésével, 
leszállításával és felszerelésével a Kite Zrt.-t (székhely: 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.) bízza meg 
bruttó 1.440.180,-Ft összegben, mint kizárólagos magyarországi forgalmazót.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X.30.) számú határozata alapján 
a pénzügyi forrás rendelkezésre áll.



Határidő: 2014. november 24. (megrendelésre)  
Felelős: Pénzügyi,  Gazdasági  és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési Osztály 
útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés karácsonyi motívumok beszerzésével, valamint fel- és leszerelésével kapcsolatos 
döntésekről

Schósz Gabriella:  A Kossuth téren új kandeláberek lettek elhelyezve, ezeknek a külső szélére a 
hatvani egyedi motívumot szeretnénk feltetetni, a belső kandeláberekre pedig kisebb motívumokat 
(hópihe, esthajnal csillag és sarkcsillag). Bővítések is lennének, a városközpontban a Szent Mihály 
utcában, valamint a Kossuth tértől a galériáig lenne plusz világítás kiépítve és minden óvodánál egy 
fokkal  színvonalasabb  világítást  szeretnénk,  mint  ami  tavaly  volt.  Tehát  minden  óvoda  előtt 
lennének  új  motívumok  elhelyezve  és  továbbra  is  minden  egyházközösség  épülete  elé  lenne 
kihelyezve új elem. A Mészáros L. út egy részére is kerülne új motívum, a Balassi B. úton pedig 
elmennénk a vasúti sínekig, mert tavaly ez a Petőfi S. utcánál befejeződött. 
Köves Gábor Nándorné:  És azokat a pluszokat, amiket most nem tudunk kitenni a vasúti  híd 
miatt? Azok ebbe a területbe vannak benne? 
Schósz Gabriella: Nem. Minden elemet, amink van, fel fogunk használni, a plusz elemekbe ezek 
vannak.
Köves Gábor Nándorné: A Szent Mihály utcába akkor csak egy elem? - ami azt jelenti, hogy csak 
a templom oldalára eső rész?
Schósz Gabriella: Tovább mennénk a Szent Mihály utcában is.
Köves Gábor Nándorné: Egészen a Tabán útig?
Schósz Gabriella: Szeretnénk összeérni a református egyházzal.
Köves Gábor Nándorné: A 6-os iskolánál mi az elképzelés, ha intézményekhez is? 
Schósz Gabriella: Csak óvodákhoz lesz, iskolákhoz nem.
Köves Gábor Nándorné: Mert ott most világítás nincs, nem tudom mit sikerült intézni tegnap vagy 
tegnapelőtt. 
Schósz Gabriella: Szerintem le lett adva a bejelentés. A szerződés szerint 5 napon belül kell nekik 
kijavítani. 
Köves Gábor Nándorné: Amúgy is elég sötét, legalább ilyenkor télen világosabb lenne ott az a 
beugró rész.
Schósz Gabriella: Tehát iskolákhoz nem, a Bajcsy-Zs. út szerencsés helyzetben van, mert tavaly 
kapott plusz világítást, tehát oda lett először elhelyezve, ott megmaradt, de minden iskolához nem 
lesz téve.
Köves Gábor Nándorné: A 6-os iskolánál praktikus lenne, már csak azért is, mert ott van a parkoló 
és a parkoló jelenleg nincs kivilágítva. 
Papp István: Majd lesz.
Marján János: Lesz világítás?
Schósz Gabriella: Ha lesz, akkor úgyis minden iskolához egyformán szét kell osztanunk.
Papp István: A parkolókat ki kell világítani a LED lámpás pályázatból.
Marján János: Csodálkoztam is rajta, hogy egy lámpa sincs ott.
Papp István: Majd kell, mert ha este jönnek, már nem látnak úgy. 
Schósz Gabriella: A kábel be van húzva, csak a költségvetésben nem voltak benne a lámpatestek. 
Papp István: Hogy áll a LED lámpás pályázat?
Schósz Gabriella: Be lett nyújtva.

A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1130/2014. (XI.  21.)  számú – 5 „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 21 db (180x120 cm méretű) egyedi motívum, a 
38 db (100x100 cm méretű) hópihe motívum, a 24 db (60x60 cm méretű) hópihe motívum, a 10 db 



nyolcágú sark csillag (100x100 cm méretű) motívum, a 13 db esthajnal csillag (100x75 cm méretű) 
motívum gyártásával és szállításával  a La Belle Kft.-t (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 60.) 
bízza meg bruttó 4.651.360,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi fedezet a Képviselő-testület 843/2014. (X.30.) sz. határozata alapján rendelkezésre áll. 

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1131/2014. (XI.  21.)  számú – 5 „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 egyedi, valamint a díszmotívumok fel- illetve 
leszerelésével, üzemeltetésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 
8.) bízza meg bruttó 690.925,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi fedezet a Képviselő-testület 843/2014. (X.30.) sz. határozata alapján rendelkezésre áll.

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1132/2014. (XI.  21.)  számú – 5 „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 meglévő 20 db jégcsap motívumok javítási 
munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 
241.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi fedezet a Képviselő-testület 843/2014. (X.30.) sz. határozata alapján rendelkezésre áll. 

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 11.45 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné             Papp István

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


