
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2014. szeptember  25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Mikó János tag, Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető
- Philipp Frigyes főépítész
- Gulyás Katalin városi főkertész
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- dr. Borbás Zsuzsanna 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 3 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

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

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1025  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. szeptember 25-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel megkötendő támogatási 
szerződésről

Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető



2. Előterjesztés a Kossuth téri kereszt felújításáról
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester
Előadó: Philipp Frigyes főépítész

3. Előterjesztés a Zagyva-ligetben található fitnesz park információs táblájának bővítéséről
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

4. Előterjesztés az Autómentes Nap rendezvényhez nyújtott támogatásról
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

5. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek megrendeléséről

6. Előterjesztés a Nagy Sándor utca csapadékvíz-elvezető rendszerének javításáról

7. Előterjesztés a Hatvan-Nagygombosi majorral kapcsolatos döntésről

Előterjesztő 5-7. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester
Előadó 5-7. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési 
osztályvezető

8. Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése”  c. pályázattal, valamint az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény működésével kapcsolatos döntésekről

9. Előterjesztés referencia szerződés megkötéséről a Geofűt Technika Kft.-vel

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

11. Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában című projekthez 
kapcsolódó kivitelezési munkák és  kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárással összefüggésben meghozandó döntésről

12.Előterjesztés a "Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" 
című pályázattal összefüggésben meghozandó döntésről

Előterjesztő 8-12. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester
Előadó 8-12. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető

13.Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításról

14.Előterjesztés térkőüzem működtetéséhez szükséges gépbeszerzésekről

15.Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú intézmények felújításával kapcsolatos döntésekről

16.Előterjesztés a Hatvan, Szabadság utca 25. 3/28. szám alatt található önkormányzati tulajdonú 
bérlakás felújításáról

Előterjesztő, előadó 13-16. napirendi pontig: Schósz Gabriella 
településfejlesztési osztályvezető   

Határidő: 2014. szeptember 25.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke



1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Horváth  Racing  Technologies  Sportegyesülettel  megkötendő  támogatási 
szerződésről

Bagi Miklós: Az iparűzési adót ide fizeti most már?
dr. Szikszai Márta: Igen, rendeződik vele a helyzet, úgy néz ki. Nagyságrendileg is sok.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1026  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Horváth  Racing Technologies 
Sportegyesülettel  megkötendő  támogatási  szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel 
14.500.000,- Ft erejéig - autós rally sport területén - versenyautók és versenyzők versenyeztetésére, 
versenyek előkészítésére, versenyautó vásárlására támogatási szerződést köt.
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestert a 
határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására.
Pénzügyi fedezet a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014 (II.14) önkormányzati 
rendeletben a többlet adóbevétel terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Kossuth téri kereszt felújításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1027  /2014.     (IX.   25  .)     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 Kossuth téri kereszt felújításával Nagy István József restaurátort 
(székhely: 3000 Hatvan, Batthyány út 7.) bízza meg bruttó     87.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás”  költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. október 10.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a főépítész útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyva-ligetben található fitnesz park információs táblájának bővítéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1028  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.
(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti  átruházott hatáskörében eljárva a  parkfitnesz 
eszközök információs táblájának bővítésével a Media Hatvan Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 



12.)  bízza  meg   bruttó  19.685,-  Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára  legkedvezőbb 
ajánlattevőt.Pénzügyi  forrás  a  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.) 
önkormányzati rendeletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Stratégiai Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés az Autómentes Nap rendezvényhez nyújtott támogatásról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1029  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Autómentes Nap rendezvényhez 
nyújtott  támogatásról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 
Hatvan, Madách u. 12.) 2014. évi költségvetési főösszegét utólagosan 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió 
forint összeggel megemeli a Hatvan városban megrendezésre került Autómentes Nap költségeire, 
melyre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt 
Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárságának e célra nyújtott egyedi támogatása nyújt fedezetet.

Határidő: azonnal (átutalásra)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 

5./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai elemek megrendeléséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1030  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  forgalomtechnikai  elemek 
megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete a forgalomtechnikai elemek gyártásával és 
leszállításával a CSP TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t bízza meg (székhely: 1031 Budapest, 
Nánási út 2. B/71), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 400.000,- Ft 
keretösszegig történő felhasználással.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.  14.)  önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Településfejlesztési Osztály útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Nagy Sándor utca csapadékvíz-elvezető rendszerének javításáról

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1031  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Nagy Sándor utca csapadékvíz-
elvezető  rendszerének  javításáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nagy Sándor utca csapadékvíz-elvezető rendszer 
javítási munkálataival a MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza 
meg bruttó 385.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 132.623,- Ft 
összeg erejéig, valamint az általános tartalékkeret terhére további 252.377,- Ft rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Településfejlesztési osztály útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan-Nagygombosi majorral kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1032  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-Nagygombosi majorral 
kapcsolatos döntésről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási 
Hivatal Járási Építésügyi Hivatala HE-04D/EH/86-19/2014. ügyiratszámú végzése szerint előírt 
munkálatok teljesítéséhez bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.), mint a hatvani 0531/2 hrsz.-ú 
ingatlan üzemeltetője részére.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet-
ben a felhalmozási kiadások között a lakásvásárlás devizahitelesek megsegítésére költséghelyen rendel-
kezésre áll.

Határidő: 2014. november 30. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Településfejlesztési Osztály útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése”  c. pályázattal, valamint az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény működésével kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1033  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth 
tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  c. pályázattal, valamint az  Integrált 
Könyvtár  és  Muzeális  Gyűjtemény  működésével kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0120 



kódszámú,  „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak 
fejlesztése”  című pályázat keretében megrendelt múzeumi kávézó bútorzat és eszköz beszerzéséhez 
bruttó 302.260,- Ft önerőt biztosít.
Az önerő fejlesztési hitelből rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1034  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth 
tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  c. pályázattal, valamint az  Integrált 
Könyvtár  és  Muzeális  Gyűjtemény  működésével kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 529/2014. (VI. 26.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.

Határidő: 2014. szeptember 26.
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1035  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth 
tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  c. pályázattal, valamint az  Integrált 
Könyvtár  és  Muzeális  Gyűjtemény  működésével kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) épületében kialakított kávézó üzemeltetéséhez 
szükséges egyszeri eszközbeszerzés költségét, amelynek fedezete, bruttó 8.721.000,- Ft fejlesztési 
hitelből rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1036  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth 
tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  c. pályázattal, valamint az  Integrált 
Könyvtár  és  Muzeális  Gyűjtemény  működésével kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteményben 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 2014. október 1. napjától két fő pénztáros, két fő technikai 
személyzet és két fő teremőr álláshelyet biztosít, melynek bér- és járulékköltsége 2014. október 1. és 
2014. december 31. között 1.798.000,- Ft, ebből 1.258.600,- Ft Hatvan város 2014. évi költségvetéséről 
szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére biztosított, 539.400,- Ft 
pedig az Intézmény saját bevételéből kerül biztosításra.
A képviselő-testület az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény álláshelyeinek számát összesen 17 
főben állapítja meg 2014. október 1-től.

Határidő: 2014. szeptember 30. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási és a Jegyzői Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1037  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth 
tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  c. pályázattal, valamint az  Integrált 
Könyvtár  és  Muzeális  Gyűjtemény  működésével kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (a 
továbbiakban: Intézmény, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) dologi kiadását - tekintettel a kiállító 
terek megnyitására - 2014 évben 2.500.000,- Ft-tal megemeli, mely összegből 1.750.000,- Ft,- Ft 
Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános 
tartalék terhére biztosított, 750.000,- Ft pedig az Intézmény saját bevételéből kerül biztosításra.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1038  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth 
tér) turisztikai attrakcióinak és szolgáltatásainak fejlesztése”  c. pályázattal, valamint az  Integrált 
Könyvtár  és  Muzeális  Gyűjtemény  működésével kapcsolatos döntésekről szóló  előterjesztést  és  az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) tekintetében az alábbi belépőjegy árakat állapítja meg: 

Jegyárak

Teljes árú 1200 Ft

0-6 éves korig Ingyenes, ajándék ital nélkül

Kedvezményes jegy* 600 Ft

Felnőtt csoport jegy 1000 Ft

Diák/Nyugdíjas csoportjegy 600 Ft

Fotójegy/gép 500 Ft

Sörfőzde látogatójegy 350 Ft

Hatvan kártyával belépődíj 900 Ft

Tárlatvezetési díjak

Osztályoknak/nyugdíjasoknak 200 Ft/fő

Csoportoknak (1-15 fő magyar 
nyelven)

400 Ft/fő

Csoportoknak (1-15 fő idegen 
nyelven)

400 Ft/fő

Múzeumpedagógiai Órák

Óvodásoknak 200 Ft/fő

Iskolásoknak 200 Ft/fő

*Felnőtt (62-70 év között) / kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt kísérő, 
egy/két szülő vagy közeli hozzátartozó) / ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT állampolgárok részére.
Az intézmény vezetése ezen felül különféle akciókat szervezhet az intézmény költségvetési egyensúlyát 
figyelembe véve, melyről előzetesen a Gazdálkodási Irodát írásban értesíteni köteles.



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

9./ napirendi pont 
Előterjesztés referencia szerződés megkötéséről a Geofűt Technika Kft.-vel

Papp István: Ez kb. 50-60%-os megtakarítást jelent a fűtésben. Nagyon jó, én már láttam személyesen 
ilyet Tatabányán, egy hatalmas nagy, fél focipálya nagyságú raktárat fűtöttek vele, igaz, hogy padlófűtés 
volt. Ott csak az volt, hűtött és fűtött is. Ez komolyabb beruházás, de hosszú távon ez nagyon jó, főleg 
akkor, ha pályázati pénzből van.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1039  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a referencia szerződés megkötéséről 
a Geofűt Technika Kft.-vel szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a 
Geofűt Technika Kft.-vel (székhely: 2615 Csővár, Madách u. 1.) történő referencia szerződés 
megkötésére, miszerint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, a Hatvani Vörösmarty téri 
Óvoda és a Hatvani Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése során beépítésre került hőszivattyúkat 
a Geofűt Technika Kft. marketing tevékenysége során 5 éven keresztül referenciaként használhatja 
bruttó 12.800.000.- Ft összegért a határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás tervezet 
szerinti tartalommal.

Határidő: 2014. október 10. (szerződéskötésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Pályázati Osztály útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában” tárgyú projekt 
lebonyolításához szükséges döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1040  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a „Hiányzó kerékpárút szakasz 
fejlesztése Hatvan városában” tárgyú projekt lebonyolításához szükséges döntésről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 617/2014. (VII. 24.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.

Határidő: 2014. szeptember 26. (átvezetésre és értesítésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1041  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a „Hiányzó kerékpárút szakasz 
fejlesztése Hatvan városában” tárgyú projekt lebonyolításához szükséges döntésről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0029 kódszámú, a 



„Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában”  című projekt megvalósítása során a 
szemléletformálási feladatok ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Madách u. 12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 
3.670.300,- Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés a támogatási szerződés 
megkötésének napján léphet hatályba.

Határidő: 2014. október 10. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1042  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a „Hiányzó kerékpárút szakasz 
fejlesztése Hatvan városában” tárgyú projekt lebonyolításához szükséges döntésről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP–3.5.0-09-11-2014-0029 kódszámú, a 
„Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában”  című projekt megvalósítása során a 
nyilvánossági feladatok ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Madách u. 12.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 
444.500,- Ft megbízási díjért, azzal a feltétellel, hogy a megbízási szerződés a támogatási szerződés 
megkötésének napján léphet hatályba.

Határidő: 2014. október 10. (megbízási szerződés megkötésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Pályázati Osztály útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan városában című projekthez 
kapcsolódó kivitelezési munkák és  kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárással összefüggésben meghozandó döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1043  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a „Hiányzó kerékpárút szakasz 
fejlesztése Hatvan városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és  kiviteli tervek 
megrendelése”  elnevezésű  közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 277/2014. (IV. 10.) számú határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan 
városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 141.500.000,- Ft.
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hiányzó kerékpárút szakasz fejlesztése Hatvan 
városában című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkák és kiviteli tervek megrendelése” elnevezésű, 
nettó 141.500.000,- 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 irodavezető;
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző”

Határidő: 2014. szeptember 30. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés a "Regionális Üveghulladék hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" 
című pályázattal összefüggésben meghozandó döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1044  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a "Regionális Üveghulladék 
hasznosító rendszer előkészítése Hatvan Városában" című  pályázattal összefüggésben meghozandó 
döntésről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 730/2014. (IX. 11.) számú határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:

„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 Turi 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 30. (a módosítás átvezetésére)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1045  /2014.     (IX.   25  .)     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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Géza fejedelem utcában a parkoló építését 
követően, a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola előtti szakaszon mindkét oldalon „Megállni tilos” 
táblák kerüljenek elhelyezésre.

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



14./ napirendi pont 
Előterjesztés térkőüzem működtetéséhez szükséges gépbeszerzésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1046  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6.  melléklete  szerinti  átruházott  hatáskörében  eljárva  térkő 
készítéséhez szükséges kényszer betonkeverő beszerzésével a ZOL – Sped 2001 Bt.-t (székhely: 4024 
Debrecen,  Szombathi  István u.  13.  földszint  1.) bízza meg bruttó 990.600,-  Ft  összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 736/2014. (IX. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Stratégiai Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1047  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6.  melléklete  szerinti  átruházott  hatáskörében  eljárva térkő 
készítéséhez  szükséges  vibróasztal  beszerzésével Szabó  István  egyéni  vállalkozót (székhely:  2481 
Velence,  Tópart  u.  2.)  bízza  meg  bruttó  317.500,-  Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 736/2014. (IX. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Stratégiai Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1048  /2014.     (IX.   25  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6.  melléklete  szerinti  átruházott  hatáskörében  eljárva térkő 
készítéséhez  szükséges  beton  öntőformák  (4500  db  tégla,  75  db  lefolyó  és  25  db  szegély  forma) 
beszerzésével  Szabó István egyéni vállalkozót (székhely: 2481 Velence, Tópart u. 2.) bízza meg bruttó 
1.797.050,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a 736/2014. (IX. 11.) számú képviselő-testületi határozat alapján rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Stratégiai Iroda útján

15./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú intézmények felújításával kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1049  /2014.     (IX.   25  .)     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 Brunszvik Teréz Óvoda konyhai légbevezetés kiépítési 
munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Batthyány u. 18.) bízza meg bruttó 



697.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendeletben  a  felhalmozási  kiadások  között  a  2014.  évi  intézményfelújítások  költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1050  /2014.     (IX.   25  .)     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 Napsugár Óvoda radiátorok cseréjének kiépítési munkáival 
Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Batthyány u. 18.) bízza meg bruttó 232.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendeletben  a  felhalmozási  kiadások  között  a  2014.  évi  intézményfelújítások  költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

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

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1051/2014.  (IX.  25.)  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 Brunszvik Teréz Óvoda épületében lévő bejárat burkolat 
cseréjéhez szükséges betonozási munkák elvégzésével a Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 
Budapest, Leányka u. 30.) bízza meg  bruttó 49.941,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás  Hatvan  város  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2014.  (II.14.)  önkormányzati 
rendeletben  a  felhalmozási  kiadások  között  a  2014.  évi  intézményfelújítások  költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

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

16./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Hatvan, Szabadság utca 25. 3/28. szám alatt található önkormányzati tulajdonú 
bérlakás felújításáról

Papp István: Ez nem pesti cég, hanem hatvani, csak ott van nekik a céghelyük.
Köves Gábor Nándorné: Hogy lehet, hogy az egyik 3,3 MFt, a másik meg 1,5 MFt?
Papp István: Jól tudnak számolni. 
Köves Gábor Nándorné: Csak a munka is olyan legyen.

A   Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság  1052/2014.  (IX.  25.)  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 Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka u. 30.) 
bízza meg bruttó 1.542.136,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Szabadság utca 25. 3/28. szám alatti lakás 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 30. (szerződéskötésre)
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 8.50 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
   Köves Gábor Nándorné           Papp István

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


