
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember  11-én 8.30 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Gál Erzsébet politikai főtanácsadó
- dr. Kovács Éva 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati 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 4 fő van jelen), 
megnyitotta az ülést. 

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

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp István ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel  napirendjére  utolsó  napirendi 
pontként  az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, mellyel a 
bizottság tagjai egyhangúlag (4 „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   1000  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésének  napirendjét a következők szerint állapította 
meg:



Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  
1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. féléves beszámolójáról 

és feladat-végrehajtásáról

2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester 
Előadó 1-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

4. Előterjesztés térkőüzem létesítéséhez szükséges eszközbeszerzésről

5. Előterjesztés a hatvani 3825/1 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes megszerzése érdekében szükséges nyilatkozatról

6. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő számítástechnikai eszközök értékesítéséről, 
beszerzéséről

Előterjesztő 4-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester 
Előadó 4-6. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

7. Előterjesztés víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról

8. Előterjesztés műszaki ellenőri feladat megrendeléséről 

Előterjesztő 7-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester 
Előadó 7-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

9. Előterjesztés vízjogi létesítési engedély kiadásához kapcsolódó kártalanítási megállapodás 
megkötéséről

10. Előterjesztés a „Projekt előkészítés a 2014-2020 tervezési időszakra”  KEOP –  7.11.0/14 
konstrukcióval kapcsolatos döntésekről

11. Előterjesztés a „Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan 
Városában” című pályázattal összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások 
megindításáról és közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról

Előterjesztő 9-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró 
alpolgármester 
Előadó 9-11. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati 
osztályvezető

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

13. Előterjesztés a Mikes és a Zsilip utcákat összekötő csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztéséhez szükséges víznyelő akna beépítéséről



14. Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán utca 11. 4/1. szám alatt található önkormányzati 
tulajdonú bérlakás felújításáról

Előterjesztő, előadó 12-14. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető

15. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal kapcsolatos döntésekről

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető

16. Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2014. szeptember 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. féléves beszámolójáról 
és feladat-végrehajtásáról

Papp István: Bizonyos területeket, amiket még bevettünk, kihagytak a fűnyírásból.
Szabó Ottó: Folyamatosan nyírjuk.
Papp István: Láttam, hogy valamelyik nap nyírtak ott is, de két területet kihagytak.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1001  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2014. I. félévre 
szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1002  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani  Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2014. első 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester



2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1003  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról  szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. I. félévről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1004  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról  szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1005  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
féléves  beszámolójáról  és  feladat-végrehajtásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 
10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2014. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1006  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
féléves  beszámolójáról  és  feladat-végrehajtásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 
10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2014. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 
beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2014. szeptember 12.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester

4./ napirendi pont 
Előterjesztés térkőüzem létesítéséhez szükséges eszközbeszerzésről

Papp István: Tehát lesz egy olyan üzemünk, ahol saját magunknak csináljuk a térkövet és így 
olcsóbban lehet előállítani reményeink szerint. 
Marján János: Szakember lesz ezekhez? Mindenki gyártott már ilyen térkövet?
Papp István: Kell majd ilyen nagynyomású préselőgép gondolom.
Marján János: Tegnap elolvastam az interneten egy-két dolgot, de nem olyan egyszerű ez.
Szabó Ottó: Gyakorlatilag  147 olyan önkormányzat van pillanatnyilag az országban, aki 
közmunkaprogram keretében járólapokat, illetve járóköveket gyárt. Ez nem a magasnyomású, 
gőzös szárítókemencés technológia, hanem egy rázóasztalos technológia, ahol egy 
kényszerkeverőbe, egy vízszintes betonkeverőbe hozzákeverik az anyagot, beszínezik és egy 
rázóasztalon előre elkészített műanyag, fröccsöntött öntőformába rakják. Van hozzá egy 
technológiai leírás, hogy ezt hogyan kell elvégezni. Ennek az a tulajdonsága, hogy jelentősen 
olcsóbb, tehát színtől függően 1.500-2.200-2.300,- Ft közé jön ki négyzetmétere. Ami a jelentősége, 
hogy közmunkaprogramba bevonható, mert hogyha az ember tud húszig számolni, tudja, hogy 20 
lapát az mennyi, akkor nem nagyon tudja eltéveszteni, mert felírják a táblára, hogy ebből ennyit kell 
beletenni és kész. Hogyha tud számolni vagy van órája és azt mondja, hogy három percig kell 
ennek a rázóasztalnak ezt rázni és utána  újra be kell tenni, akkor a minősége az általános. 
Bármilyen színt elő lehet vele állítani és bármilyen formát. Nyilván, hogyha nagyobbat, tehát 
mondjuk  20x20-nál nagyobbat, akkor azt már be kell vasalni, hogy ne törjön. Ugyanaz a 
technológia a lerakásnak, mint bármelyik térkőnek. Ezek a térkövek elsődlegesen járdának, 
kerékpárútnak alkalmasak, tehát nem arra, hogy teherforgalomnak kitegyük. Arra is alkalmas, tehát 
ugyanaz, hogy egymás mellé rakják, besöprik, stb. csak itt az aládolgozás teljesen más, akkor vasalt 
beton alapot kell neki készíteni és ugyanúgy képes. Kedden voltam lenn Békésen, ott egymás 
hegyén-hátán vannak olyan önkormányzatok, akik ilyen köveket gyártanak. Nagy szerencsém volt, 
mert Békéscsabán pont egy ilyen közfoglalkoztatotti nap volt, ahol minden falunak a térköve ki volt 
állítva. Sok mindenkivel beszéltem, egy dologra hívták fel a figyelmem, hogy a 
síkosságmentesítésre só nem használható. Ez teljesen biztos. A Semmelrock se szereti, hogyha 
sózzák, nem szereti egyik térkő sem. Gyártási tapasztalat 3-4 évre visszamenőleg van, de rengeteg 
járdát, kerékpárutat építettek már belőle, szépnek szép. Abszolút minőséget lehet belőle csinálni, 
attól függ, hogy milyen anyagot tesznek bele, teljesen sima, akár fényesíthető felülettől egészen a 
durva felületig bármit lehet belőle csinálni, összetételtől függ. Vannak olyan vegyi anyagok, 
amiknek a hozzáadásával víztaszítóvá tehető, még tömörebbé tehető, ezek nyilván valamennyire 
megdrágítják. Én, amit számoltam önköltséget, abba a víztaszítón kívül mindent beleraktam, így 
jött ki ez az 1.600-1.700,- Ft-tól 2.200-2.300,- Ft/m2-ig. Nekem azt mondták többen, hogy kb. fele 
annyiba kerül, mintha a Semmelrock-tól vásárolnánk meg. Szerintem drágább lesz egy picit, mint a 
fele, de akkor is teljesen más, arról nem is beszélve, hogy egy rázóasztal kb. 12-13 embernek ad 
munkát, ami azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatottak legalább nem feleslegesen veszik fel a 



pénzüket és hasznosan töltik az idejüket. Ők pl. azt csinálják, hogy van 1-2 kőműves szakmunkás és 
hozzá beosztják a közfoglalkoztatottakat, először legyártják és utána meg lerakják, tehát naponta 
egy rázóasztalon olyan 30 m2-t lehet legyártani. Ez 7 m x 1 m-es, ennél kisebbnek semmi értelme, 
mert akkor csak elaprózódik az egész. Nagyobb rázóasztalt meg nem tudnak technológiailag jót 
csinálni, ez azt jelenti, hogy egy rázóasztal kb. 30 m2. A kényszerkeverő több rázóasztalt is ki tud 
szolgálni, tehát mondjuk egy betonkeverővel két-három rázóasztalt ki tudnak szolgálni. A 
legolcsóbb rázóasztal kb. 400.000,- Ft, a legdrágább 1.000.000,- Ft, amit lehet kapni a forgalomban. 
Én ezt egy jó kezdeményezésnek tartom. Egy dolog teljesen biztos, hogy olcsóbb lesz a kő, de a 
síkosságmentesítés drágább. Onnantól kezdve kálcium-kloriddal lehet csak síkosságmentesíteni, 
ami jelentősen drágább, illetve a mi technológiánk, amivel most síkosságmentesítünk, az a 
szórógépes technológia, de ezt már nem sok helyen használják, helyette folyékony kálcium-kloridot 
fújnak ki, gyakorlatilag kipermeteznek, ami sokkal hatékonyabb. Nem -4, hanem -7 C°-ig jó és nem 
teszi tönkre a burkolatot. Befektetésigényes, mert ott megint meg kell venni azt a technológiát 
ahhoz, hogy utána tudjunk vele dolgozni. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a jövő az 
mindenképpen ez. Már a KPM is kezd átállni a sózásról nagyon sok helyen a kálcium-kloridos 
síkosságmentesítésre. Sokkal kisebb anyagmennyiség kell hozzá, folyékonyan viszik ki, azonnal 
hat, más, mint a só. Azt gondolom, hogy annyi gyönyörű szép felületet csinálunk a városban, hogy 
erről a későbbiekben mindenképpen kellene beszélnünk.
Kondek Zsolt: Tudomásom szerint a fásszárú növények védelme érdekében nem is lehet sózni a 
fától 5 m-ig. A skandinávok kitaláltak már olyat is, hogy a csatornát nem 2,5 m mélyen vezetik, 
hanem közvetlenül a járda alatt és így mindenütt le van olvadva a csatorna melegétől a hó. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1007  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  térkőüzem  létesítéséhez 
szükséges  eszközbeszerzésről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete a város járdaburkolatainak építési, felújításai 
költségeinek csökkentése, a minőség  javítása érdekében térkőüzemet hoz létre és működtet a 
közterület-karbantartási tevékenységet ellátó közszolgáltató Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. közreműködésével, valamint a szükséges eszközök beszerzésére az általános 
tartalék költséghely terhére 4.000.000,- Ft -ot biztosít.  

Határidő: 2014. szeptember 30. (árajánlatok bekérésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 3825/1 helyrajzi számú állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes megszerzése érdekében szükséges nyilatkozatról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1008  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 3825/1 helyrajzi számú 
állami  tulajdonú  ingatlan  tulajdonjogának  ingyenes  megszerzése  érdekében  szükséges 
nyilatkozatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, 
hogy a hatvani  3825/1 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Dembinszky utcában található, 
2400 m2   nagyságú, kivett  sporttelep megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati 



tulajdonjogának megszerzése érdekében az önkormányzat nevében szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye arra vonatkozóan, hogy a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. § (4) bekezdése, illetve a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 13. § (11)-(12) bekezdése alapján a kérelmezett 
ingatlant az önkormányzat a tulajdonszerzéstől számított legalább 15 évig elsődlegesen sportcélokra 
használja és ezt az ingatlan esetleges másodlagos jellegű hasznosítása sem veszélyezteti, valamint 
az önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonszerzést követő 15 éven belül csak a sportigazgatási szerv 
vezetőjének hozzájárulásával terheli meg, idegeníti el. 

Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő számítástechnikai eszközök értékesítéséről, 
beszerzéséről

Papp István: Itt arról van szó, hogy aki kapott ilyen laptopot, az megvásárolhatja 25.400,- Ft-os 
áron ÁFA-val együtt. Az új képviselő-testület tagjai pedig kapnak majd egy újat. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1009  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  önkormányzati tulajdonban 
lévő  számítástechnikai  eszközök  értékesítéséről,  beszerzéséről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 25.400,- Ft/db áron értékesíti a képviselő-
testületi illetve a bizottsági tagok, valamint a munkájukat segítő hivatali dolgozók részére az általuk 
használt laptopokat.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1010  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az  önkormányzati tulajdonban 
lévő  számítástechnikai  eszközök  értékesítéséről,  beszerzéséről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a 
képviselő-testületi, illetve a bizottsági tagok részére szükséges, új laptopok megvásárlásához az 
árajánlatok bekérésére. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy a 
legkedvezőbb ajánlattevőtől a laptopokat megrendelje az ezen határozat keretében biztosított 
pénzügyi forráson belül.
A képviselő-testület a beszerzéshez a szükséges fedezetet 6.000.000,- Ft összegben a Hatvan város 
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási 
kiadások között a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai fejlesztése” 
költséghelyen biztosítja.

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról



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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1011  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  víziközmű-szolgáltatáshoz 
kapcsolódó  gördülő  fejlesztési  terv  elfogadásáról szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 
3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített  gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű 
vonatkozásában az előterjesztés mellékletét képező tervek szerint.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, hogy aláírja az előterjesztés 
mellékletét képező meghatalmazást, mely a gördülő fejlesztési terv benyújtására vonatkozik.

Határidő: 2014. szeptember 15. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés műszaki ellenőri feladat megrendeléséről 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1012  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  műszaki ellenőri  feladat 
megrendeléséről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, 5111/6 hrsz.-ú ingatlanon kialakításra 
kerülő  parkoló  kivitelezési  munkáihoz  szükséges  műszaki  ellenőri  feladatok  elvégzésével a 
Cohesion Kft.-t (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 42. 4. em. 1.) bízza meg bruttó 850.900,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás az általános tartalékkeret költséghelyen biztosított.

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

9./ napirendi pont 
Előterjesztés vízjogi létesítési engedély kiadásához kapcsolódó kártalanítási megállapodás 
megkötéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1013  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  vízjogi  létesítési  engedély 
kiadásához kapcsolódó kártalanítási megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vízjogi létesítési engedély kiadásához 
kapcsolódóan együttműködési megállapodást köt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal 



a jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás minta szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestert 
az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2014. szeptember 15. (Együttműködési megállapodás aláírására)
Felelős:     Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Projekt előkészítés a 2014-2020 tervezési időszakra”  KEOP –  7.11.0/14 
konstrukcióval kapcsolatos döntésekről

Papp István: Van egy komoly pénzmennyiség, egy 300 MFt-os keret lenne ez.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1014  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  „Projekt előkészítés a 2014-
2020  tervezési  időszakra”  KEOP  –  7.11.0/14   konstrukcióval  kapcsolatos  döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-7.11.0/14 
pályázati konstrukcióra komplex vízkár elhárítási rendszerek kiépítésének előkészítése érdekében. A 
támogatási intenzitás 100%, a projektek maximális elszámolható költsége 300 millió Ft. A 
képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok aláírására. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: pályázati felhívás megjelenését követő 45 napon belül  (pályázat benyújtására)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában” 
című pályázattal összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások megindításáról és 
közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1015  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  "Regionális  Üveghulladék 
hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" című pályázattal összefüggésben szükségessé 
váló  közbeszerzési  eljárások  megindításáról  és  közbeszerzési  tanácsadó  kiválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 
azonosítószámú, "Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" 
című pályázat keretében „Tervezési szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 
51.400.000,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.



2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tervezési szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű, 51.400.000,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.

Határidő: 2014. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1016  /2015.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  "Regionális  Üveghulladék 
hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" című pályázattal összefüggésben szükségessé 
váló  közbeszerzési  eljárások  megindításáról  és  közbeszerzési  tanácsadó  kiválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 
azonosítószámú, "Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" 
című pályázat keretében „Tanulmányok, vizsgálatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében, részajánlattételi 
lehetőség biztosításával. A beszerzés becsült értéke 23.600.000,- Ft.
Az 1. rész elnevezése „Változatelemzés, megvalósíthatósági tanulmány és CBA elkészítése”, 
becsült értéke nettó 18.000.000,- Ft.
A 2. rész elnevezése „Üzleti terv elkészítése”, becsült értéke nettó 5.600.000,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Tanulmányok, vizsgálatok megrendelése" 
elnevezésű, 23.600.000,- 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.

Határidő: 2014. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1017  /2015.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  "Regionális  Üveghulladék 
hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" című pályázattal összefüggésben szükségessé 
váló  közbeszerzési  eljárások  megindításáról  és  közbeszerzési  tanácsadó  kiválasztásáról szóló 



előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 
azonosítószámú, "Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" 
című pályázat keretében „Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció átdolgozása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés becsült értéke nettó 7.100.000,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Környezeti hatásvizsgálati dokumentáció 
átdolgozása” elnevezésű, 7.100.000,- 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.

Határid  ő:   2014. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1018  /2015.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  "Regionális  Üveghulladék 
hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" című pályázattal összefüggésben szükségessé 
váló  közbeszerzési  eljárások  megindításáról  és  közbeszerzési  tanácsadó  kiválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 
azonosítószámú, "Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" 
című pályázat keretében „Kötelező nyilvánosság biztosítás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült 
értéke nettó 11.600.000,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Kötelező nyilvánosság biztosítás 
megrendelése" elnevezésű, 11.600.000,- 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.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző;
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző;
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője.

Határid  ő:   2014. szeptember 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1019  /2015.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  "Regionális  Üveghulladék 
hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" című pályázattal összefüggésben szükségessé 
váló  közbeszerzési  eljárások  megindításáról  és  közbeszerzési  tanácsadó  kiválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-7.9.0/12-2014-0042 azonosítószámú, 
"Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" című pályázattal 
összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások tekintetében a közbeszerzési tanácsadói 
tevékenységgel a Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodát (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 11.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 9.906.000,- Ft 
megbízási díjért.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik 
biztosítottá.

Határidő: 2014. szeptember 20. (szerződéskötésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés Lestyán Balázs 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   1020  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  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 Pázsit utcai lakótelepen 18 m2-es járdaszakasz 
javításával, valamint beton ágyásszegély elbontásával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 290.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Lestyán Balázs képviselői kerete 
terhére bruttó 290.000,- Ft összeg erejéig biztosított.

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

13./ napirendi pont 
Előterjesztés a Mikes és a Zsilip utcákat összekötő csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztéséhez szükséges víznyelő akna beépítéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1021  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  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 Mikes és a Zsilip utcák kereszteződésében 1 db 



csapadékvíz-elvezető akna kialakítási munkálataival a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 
Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 93.588,- 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 60.380,- Ft 
valamint Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 
2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között, Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen 33.208,- Ft rendelkezésre áll.

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

14./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Gódor Kálmán utca 11. 4/1. szám alatt található önkormányzati 
tulajdonú bérlakás felújításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1022  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  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 Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg  bruttó 2.762.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán utca 11. 
4/1. 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 lakóház felújítás költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. szeptember 26. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján

15./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” c. pályázattal kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1023  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 azonosítószámú „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) 
turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”   című pályázat keretén belül a 
könyvvizsgálói feladatok ellátásával az NKK Audit Kft. (székhely: 1103 Budapest, Gergely u. 
108/c.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 2.400.000,- Ft 
összegben.
Pénzügyi fedezet pályázati forrásból rendelkezésre áll. 



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

16./ napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1024  /2014.     (IX.     11.)     számú   –    4   „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási 
feladattervvel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

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

Határidő: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné           Papp István

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


