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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2014. február 25-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök    
Lestyán Balázs  bizottsági tag  
Marján János   bizottsági tag  
   
Bagi Miklós és Mikó János bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 

     Kondek Zsolt           képviselő, állandó meghívott 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Szinyei András   alpolgármester 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
dr. Borbás Zsuzsanna    pályázati és településfejlesztési osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes     általános igazgatási osztályvezető 
Gulyás Katalin     főkertész 
Szabó Ottó   Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
   vezérigazgató 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket.  
Ezt követően megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három 
tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Lestyán Balázs  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs  bizottsági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendek közül az alábbi 
előterjesztéseket vegye le a bizottság az ülés napirendjéről: 
 

16. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 2 db kézi kefés tisztítóberendezés 
bérbeadásáról 

   
17. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Iseki TH22F típusú traktor és 
tartozékai bérbeadásáról 
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22. Előterjesztés munkagépek vásárlásáról 

  
23. Előterjesztés a Bátor Tábor területén építendő lovarda kivitelezési munkáihoz 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
  
24. Beszámoló a Hatvan Városi Köztemető és az Újhatvani Köztemető üzemeltetőjének 
közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól 
  
48. Előterjesztés utcanév táblák és forgalomtechnikai elemek elhelyezéséről 
 
 

Továbbá kérte, hogy a utolsó pontként a bizottság vegye fel napirendjei közé az „Előterjesztés 
az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 helyrajzi számú, természetben a Balogh Ádám utca 8. 
szám alatt található ingatlan elidegenítéséhez szükséges döntésről” című előterjesztést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
150/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. február 25-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének és felügyelőbizottsági ügyrendjének 
elfogadásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti 
tervének elfogadásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, mint 
intézmény önkormányzati támogatásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2013. évi költségvetésének módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  

6. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének 
meghatározásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között 

létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. évre 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2014. évre 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

9. Előterjesztés „História” várostörténeti táblák elhelyezéséről  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Tájékoztató a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi 
költségvetésének módosításáról 

  (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 
 

11. Előterjesztés Ármós Mihály egyéni vállalkozó díjmentes közterület-használati 
kérelmének elbírálásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

13. Előterjesztés közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
környezetrendezésével kapcsolatos döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok 
vagyonkezelésbe adásáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

16. Beszámoló a 2013. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 
2014. évi keret felhasználására 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 
2014. évi keret felhasználására 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék 
feldolgozásával kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe 
adásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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21. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő edények elhelyezésével kapcsolatos döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

22. Előterjesztés a Balassi Bálint úti közterület fejlesztéséhez szükséges ingatlan 
megvásárlásához szükséges döntésekről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

23. Előterjesztés a 0363/39 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan 350 m² nagyságú 
részének közterület bővítéséhez szükséges művelésből történő végleges kivonásáért 
fizetendő földvédelmi járulék megfizetéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

25. Előterjesztés a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

26. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú projekt 
lebonyolításához szükséges döntésről   

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés ”Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó személyszállítás megrendeléséről  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

29. Előterjesztés „A Hajós Alfréd utcai bölcsőde részére bútorok beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

30. Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott határozatainak végrehajtásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

31. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő üzlethelyiség, nem 
lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

32. Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok 2013. évi tevékenységéről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

33. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 
megrendeléséről  

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

34. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák 
megrendeléséről  

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés a Hatvan, Bástya utcai parkoló (III. ütem) tervezési munkájának 
megrendeléséről 
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  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

36. Előterjesztés Horváth Mihály úti gyalogátkelőhely kialakításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

37. Előterjesztés a felszín alatti csapadékvíz elvezető hálózat fenntartásával kapcsolatos 
munkálatok megrendeléséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

38. Előterjesztés közvilágítási lámpatest áthelyezéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

39. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítási munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

40. Előterjesztés az önkormányzati bérlakás gázkazán cseréjéről 
    (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

41. Előterjesztés Szinyei András és Lestyán Balázs önkormányzati képviselők képviselői 
kereteinek felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

42. Előterjesztés Szinyei András és Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselők 
képviselői kereteinek felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

43. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak, járdák karbantartásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

44. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

45. Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése 
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
46. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 helyrajzi számú, természetben a 

Balogh Ádám utca 8. szám alatt található ingatlan elidegenítéséhez szükséges döntésről   
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

Határid ő: 2014. február 25. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
                                                   
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátol t Felelősségű Társaság 2014. 
gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének és felügye lőbizottsági ügyrendjének 
elfogadásáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag 
elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
151/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. gazdasági 
évre vonatkozó üzleti tervének és felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság felügyelőbizottságának 
ügyrendjét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. február 28. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
152/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. gazdasági 
évre vonatkozó üzleti tervének és felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság 2014. gazdasági 
évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. február 28. (tájékoztatásra)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2014. ga zdasági évre vonatkozó üzleti 
tervének elfogadásáról    
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
153/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének 
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elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja a Hatvani Szociális 
Szövetkezet 2014. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2014. február 28. (tájékoztatásra)  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 

 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum, 
mint intézmény önkormányzati támogatásáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés  
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
154/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, mint 
intézmény önkormányzati támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő testülete jóváhagyja a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) között a Hatvani Járási Hivatal Járási Földhivatala 
ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 2713/4 hrsz. alatti kastély megnevezésű műemlék ingatlan 
takarítására, karbantartására és őrzés-védelmi tevékenységének ellátására kötendő – jelen 
határozat mellékletét képező – szerződést. 
 
A szerződés teljesítéséből a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnál jelentkező 
többletkiadásokat (munkabér és járulékai, valamint dologi kiadások) Hatvan Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetéséből fedezi – a következő években költségvetésébe 
betervezi – és a Képviselő-testület határoz arról, hogy ezen kiadásokkal a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumot, mint intézményt támogatja. 
 
Határid ő: 2014. február 28. (szerződés megkötésére)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
                          
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2013. évi költségvetésének mód osításáról 

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
155/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy a Hatvan 
és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2013. évi 
költségvetésében 6.850 eFt bevételi főösszeggel és 6.850 eFt kiadási főösszeggel - a jelen 
határozat mellékletét képező táblázat alapján  - elfogadja a Társulás 2013. évi módosított 
költségvetési előirányzatát. 
 
Határid ő: 2014. február 28., de rendelkezéseit 2013. december 31-től kell alkalmazni. 
Felelős:  Társulási Tanács elnöke 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának mód osításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását, az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
156/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Kéviselő-testülete jelen határozattal akként dönt, hogy elfogadja 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
alaptevékenységének módosítására vonatkozó társulási megállapodás szövegét az IV. A 
TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK fejezetben, 
akként, hogy az alábbiak szerint áthúzott részek törlésre, a dőlt betűvel írott részek beillesztésre 
kerülnek: 
 
„A Társulás alaptevékenysége: 

 
A pályázatban megjelölt projekt megvalósítása. 
 
A költségvetési szerv alaptevékenysége:  
TEÁOR’08.  
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711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
Államháztartási szakágazati kód: 
7490000 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, m űszaki tevékenység 
Alapvető szakfeladatai: 
841163 Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés 
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás  
 
Kormányzati funkció: 
013330 Pályázati és támogatáskezelés, ellen őrzés 
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásu k” 

 
A fenti változásokon kívül a Társulási Megállapodás szövege változatlan tartalommal marad 
hatályban. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2014. február 28. (a megállapodás aláírására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal lé tszámkeretének 
meghatározásáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Mi az a városőr? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A közterület-felügyelők mellett járőrözési feladatot látnak el. Eddig is volt városőr, 
segédfelügyelő a rendészeti törvény szerint. Nincsenek hatósági jogkörei, a jelenlétével és a 
jelzésével segíti a rendészeti szerv munkáját.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
157/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2014. március 1. napjától 125 fő 
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő 
közalkalmazotti álláshellyel, 2 fő önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 fő rehabilitált 
munkavállalói álláshellyel, összesen 192 fő álláshellyel hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2014. március 1.  
Felelős:  Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője  
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7. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc ki emelt sportegyesület között 
létrejöv ő együttm űködési megállapodásról a 2014. évre  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 8 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
158/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert), melyben 2014. évre összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-
nyolcszázezer forint támogatást nyújt negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás 
határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre.  
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 

159/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2014. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz 
egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás 
határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
160/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2014. évre összesen 900.000 Ft, azaz 
kilencszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás 
határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
161/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel, melyben 2014. évre összesen 450.000 Ft, azaz 
négyszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás 
határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2013. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
162/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Móricz Zsigmond utca 13/b.), melyben 2014. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz 
kétmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás 
határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
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A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
163/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, 
melyben 2014. évre összesen 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt, 
negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától 
kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
164/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2014. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer 
forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 
2014. március 3. napjától kezdődő és 2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül 
megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
165/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a nyolc kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 
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3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 
2014. évre összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente 
egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3. napjától kezdődő és 
2014. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadid ősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejöv ő együttm űködési megállapodásokról a 2014. évre   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
166/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2014. évre című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesülettel  (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport 
Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint 
támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3-tól 2014. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
167/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2014. évre című 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport 
Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2014. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer 
forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2014. március 3-tól 2014. december 
31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 3. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés „História” várostörténeti táblák elhelye zéséről  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Szinyei András alpolgármester 
Főépítész úr megkért, hogy képviseljem, mert közös előterjesztésünkről van szó. Bizonyára már 
sokan tapasztalták a Budapest Bank előtti járdán illetve a kastély mellett a kockakővel lerakott 
területeken, hogy valami jelzésértékű dolog történik. Az első nekifutás egy kicsit sikertelen, mert 
elég nagy tiltakozást váltottak ki azok a bazaltkövek, de azután le lett cserélve és most már 
talán megfelelő. Ez a térburkolat jelzi az egykori hatvani vár falát a városban, és erre próbálunk 
hangsúlyt fektetni.  
Hét olyan história tábla fog kikerülni március 15-re, amelyek a vár egykori jelentősebb helyeit 
jelölik. Ezt az előterjesztés mellékleteként meg kapták.  
Ez a tábla színesben, ez kerül ki, angol illetve magyar nyelvű felirattal. Egy karikával jelzi, hogy 
a látogató, aki tábla előtt áll, az éppen hol van. A hatvani vár az különösen jelentős nekünk és 
szomorú, hogy úgy tűnt el, hogy nyoma nem maradt. 
Sokat kerestem, hogy hogyan kellene ezeket a táblákat jelölni, hogy a várnak épp melyik 
részénél állunk. Ehhez a dokumentációk átolvasásánál nagyon sok vitánk volt. Összehívtam 
egy ad-hoc szakbizottságot, benne van a honismereti kör elnöke, a Tájak-Korok-Múzeumok 
elnöke, a múzeum és a könyvtár igazgatója és természetesen főépítész úr vezeti. Nekiálltunk 
átnézni a régi dokumentumokat, és ezekből nagyjából letisztáztuk azt a hét elnevezést, hogy 
hogyan fogjuk nevezni azt a várkaput, várbástyát és egyéb várfal részletet, amelyet most 
megjelölünk. Ezek szintén az előterjesztés mellékletét képezik.  
A szöveg – ami a hét helyszínre vonatkozik – úgy készült, hogy az első és az utolsó mondat az 
egyedi mindegyik esetében, a többi pedig a vár történetére utal. Mindegyik helyszínnel voltak 
gondjaink, például a Malombástyával. Malomsaroknak nevezzük most is ott a Damjanich 
parkolónál lévő területet, mert ott egykor malmok álltak és a török időkben is, tehát ez a 
Malombástya elnevezés logikusnak tűnik. Attól messzebb volt a nyolcszögletű bástya, ez a 
Budapest Bank előtti járdaszakaszon a kockaköves terület. 
A metszeten amit közreadtunk és nagyobb méretben is mutatnám, a kapuk elnevezésével volt 
gondom. A déli városrészen, ahol most a Vízmű és a lottózó van, körülbelül azon a tájon volt 
egy kapu, ami kivezetett a várból. Ezt Pesti kapunak, Budai kapunak, Déli kapunak is nevezték. 
Egyszer beírtam, hogy Pesti kapu legyen a neve és utána hozták a kedves segítők a 
dokumentumokat, hogy „Budai” néven is szerepel. És valóban két olyan szaklapnak nevezhető 
dokumentumban, a jupiterelte.hu-n és a Heves Vármegye történetében, az egyikben Pesti 
kapunak nevezték a másikban Budai-nak. Itt álltunk a dilemma előtt, és ezt terjeszteném most a 
bizottság elé, hogy mi a véleményük arról, hogyha úgy jelölnénk meg, hogy „Pesti (Budai) 
kapu”, mert nehéz eldönteni. A Németi Gábor féle Hatvan története könyvben Pesti kaput ír, a 
Szepes féle régi történeti könyvben Budai kapu van. Ahány felé keres az ember, annyi féle 
elnevezést talál. Ebben kérem a segítséget, hogy helyesnek találjátok-e ezt az elnevezést. A 
„Budai” mellett több szól, mert a budai vár volt, a budai pasa irányította a hatvani szandzsákat, 
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Magyarországnak is Buda volt a központja. Tehát középkorban még ez volt, „Pesti” elnevezés 
csak a reformkorban erősödött meg, viszont az elnevezések között a „Pesti” is megvan. 
A váci várnak, amely szintén elpusztult a középkor után, annak is Pesti kapuja volt, de az úgy 
logikusabbnak tűnik. 
Tehát én ezt fogom beterjeszteni a testület elé, ha így elfogadható: Pesti (Budai) kapu. Ebben 
várom a bizottság megerősítését. 
 
Marján János bizottsági tag 
Budapesti kapu nem lehet? 
 
Szinyei András alpolgármester 
Ezt nem ajánlanám. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mondtad ezt a Déli kaput. 
 
Szinyei András alpolgármester 
Ez ugyanaz, mert Dél felé vezet ki az út.  
Nagyobb méretben felmutatom a várat. A nyolcszögletű bástyán át vezetett ki az út a belső 
várból. Ezt a Budapest Banknál kell elképzelni és itt van a Damjanich parkoló, a Malombástya 
és itt fordulunk le a Kossuth téren, és itt a Vízmű környékén, itt vezetett ki ez a kapu és innen 
Eger illetve Buda felé ment az út. Itt is lesz egy tábla, ez a mostani múzeum épület mellett, a 
sarkon lesz. Ha tovább megyünk, ott van az Ady Endre - Mártírok útja sarok. Itt érdekes dolog, 
ha valaki maga elé tudja idézni, szembe van a fogorvosi rendelő, a járda úgy 1,5-2 méterrel 
magasabban van az úttesthez képest. Ez azért van, mert az ostrom és felszabadulás után az 
1700-as években az egész bástyasort szétterítették és erre építkeztek, és itt magasabban 
maradt a terület, és vizes árkokat természetesen betömítették. Idáig is el fogunk menni és itt is 
lesz még körülbelül 3 tábla, de most hetet teszünk fel. Akkor megmutatom azt is. A Balassi útra, 
ahol van a Pásztói kapu-nak nevezett hely, a Bástya utca, a Damjanichnál a virágbolt sarkára 
kerülne, a Budapest Banknál, a Vízműnél, a múzeumnál és a Kastély falán. 
 
Marján János bizottsági tag 
A makett az hol lesz? 
 
Szinyei András alpolgármester 
Amit megrendeltünk az ott a Szentháromság szobor mögött van egy kis terület a sarkon, azon 
lesz. Mondhatom, hogy az lesz a központi eleme az egésznek, mert ugyanaz a tábla kerül 
mindenhová, azon viszont már rajta lesz, hogy Kossuth tér, Balassi út, Horváth Mihály út és 
onnan már egyértelmű. Ott állsz a tér közepén, onnan körbe látszik ez a hét helyszín is 
nagyjából. Jobban érzékelhető, hogy hogyan nézett ki a hatvani vár. 
Talán érdemes ezt az egy mondatot felolvasnom azt az egy mondatot felolvasnom, ami az 
ELTE honlapon jelent meg. 
 
Alpolgármester úr idéz az anyagból. 
 
Leírja tehát ezeket, hogy hogy volt a nyolc bástya, hét körbástya, egy pedig nyolcszögletű. 
Nyugati irányban a Budai kapu, keleti oldalra az Egri kapu nyílt. 
Nagyon érdekesek ezek a leírások, hogy hogy foglalták vissza az egyesült erők 1596-ban a 
törököktől, de aztán újra elvesztettük és csak 1686-ban szabadult fel, és még utána sokáig 
megvoltak a várfalak, valószínűleg a kastély építésénél használták fel a köveit, a többit pedig 
egyszerűen széttúrták. Igen legendás vár volt, mert vannak olyan szövegek, hogy a Budai vár 
felmentésével nem kezdhettek el foglalkozni a császári seregek, amíg Hatvan, mint a 
legerősebb hátvéd Buda mögött áll. Tehát előbb el kellett foglalni ezt a várat is, hogy a 
törököknek meggyengüljön a pozíciójuk. Egy ilyen országos jelentőségű dolog mellett nem 
mehetünk el, anélkül, hogy nem állítunk emléket. Ezt szolgálta volna az a térplasztika is, amit 
eltűntettek utána főtérről. Ez most így erősebb lesz, mert helyszínekkel megjelölve konkréttal, 
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térképekkel alátámasztva biztos, hogy a lakosság és a turisták számára is egy érdekes 
színfoltja lesz a városunknak. 
 
Marján János bizottsági tag 
A Bástya utcában, mikor csinálták a csatornát, egy csomó cölöp lett kiszedve. Azok hová 
lettek? Tehát az, hogy a Bástya utcában végig ment a várfal az egy bizonyítéka volt ennek. 
 
Szinyei András alpolgármester 
Igen, mert az egészet körbevette, ez palánk vár volt. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mi pénzügyi bizottság vagyunk, és költségek felől érdeklődnék. 
 
Szinyei András alpolgármester 
Költségek szempontjából a táblák elkészítése nem egy olyan jelentős tétel. Kérésemre bekerült 
a költségvetésbe 1 millió forintos keret, hogy legyen a kikerülő tábláknak fedezete. Ennek az 
első részlete lesz ez a hét tábla és még az év folyamán több új táblát fogunk kihelyezni a 
városban. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak akkor a költséghelyet fel kellett volna tüntetni a határozati javaslatban. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Illetve a vállalkozót, aki készíti. 
 
Szinyei András alpolgármester 
Most az a menet, hogy ez a szöveg, amelyet elfogadunk, ez megy a fordító irodára angolra 
lefordítani. 
Csak, mint érdekességként mondom, hogy amit kiadtunk, egy kis karika jelzi, hogy hol állunk. 
És az első sor, hogy „Ön itt áll” ugyanazzal a színnel lesz kiemelve, mint a jelzés, és most a 
fordító irodának is úgy tervezzük leadni, hogy O betűvel kezdődő mondatot írjon, erre is van 
javaslatunk.  
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Volna egy javaslatom. Ha már itt tele vagyunk németekkel, illetve a vadászok nagy része is 
német, németül nem kívánjuk feltüntetni? Mert az is egy olyan nyelv, amely igen erősen 
igénybe van véve. 
 
Szinyei András alpolgármester 
Nem terveztük, beszéltük, hogy mely nyelv legyen, de a németek is beszélnek angolul. Sőt a 
Bosch-nál és a Leoni-nál is a hivatalos az angol. Az angollal mindenki elboldogul. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Csak azért merült fel, mert az ember járja a világot és Kolozsváron például, ami ősi magyar 
város, minden nyelven megvan, csak magyarul nincs. Kicsit bosszantó. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért javasolta a 
bizottság tagjainak, hogy szavazzanak a hatvani vár egykori Pesti kapujánál elhelyezendő tábla 
nevét illetően. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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168/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „História” várostörténeti táblák elhelyezéséről szóló előterjesztést és javasolja a 
hatvani vár egykori Pesti kapujánál elhelyezendő táblára a „Pesti (Budai) Kapu” elnevezést 
feltüntetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
169/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „História” várostörténeti táblák elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hét darab „História” 
várostörténeti táblát az alábbi helyszíneken tervezi elhelyezni azzal, hogy a táblák pontos 
helyének kijelöléséről a polgármester dönt: 

1. Balassi Bálint út 3. számú épület falán (hrsz.:2980); 
2. Bástya utcai parkoló területén (hrsz.:2685/4); 
3. Grassalkovich út 16. számú épület falán (hrsz.:5323); 
4. Kossuth tér 23. számú épület falán (hrsz.:5312); 
5. Posta előtti teresedés területén (hrsz.:2994/1); 
6. Kossuth tér 19. számú épület falán (hrsz.:5279); 
7. Kossuth tér 10. számú épület falán (hrsz.:5231/1). 
 

Határid ő: 2014. március 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész és a Műszaki Iroda útján 

 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügy i Szolgálat 2013. évi 
költségvetésének módosításáról 

(Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt javasolta annak 
tudomásulvételét. 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága polgármester úr el őterjesztésében megtárgyalta a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulá s által fenntartott Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2013. évi k öltségvetésének módosításáról 
szóló tájékoztatót és azt a szóban kiegészített írá sbeli el őterjesztésnek megfelel ően 
egyhangúlag tudomásul vette.” 
 

 
11. napirendi pont 

Előterjesztés Ármós Mihály egyéni vállalkozó díjmentes  közterület-használati 
kérelmének elbírálásáról  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

Marján János bizottsági tag 
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Ugyanolyan, mint ami kint a Tesco-nál van? Ugyanaz a vállalkozó? 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályve zető 
Nem tudom, hogy kint a Tesco-nál ki van. Az előterjesztés mögé odatettük ezt a képet, amit 
küldött, ilyen fémből készült tároló. 
 
Marján János bizottsági tag 
Hol lennének ezek? 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályve zető 
Ő úgy kérte, a közterület-használatot, hogy a szelektív hulladékgyűjtők mellett helyezné el. Ez 
tűzvédelmi szempontból sem egyszerű, illetve nem határozta meg, hogy milyen időszakra kéri, 
nincs is a közterület rendeletünkben ilyen jellegű lehetőség. 
 
Marján János bizottsági tag 
Igény van rá? 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályve zető 
Ez az egy igény van egyelőre. Az, hogy ebből a ruhákat ő hogyan tudná hasznosítani, ezt nem 
tudjuk. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Van-e lakossági igény arra, hogy ezt így kellene gyűjteni? 
Próba nélkül nem látom, hogy lenne rá az embereknek igénye. 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályve zető 
Én úgy gondolom, hogy vannak olyan szervezetek itt Hatvanban, akik ezeket a ruhákat, amik 
még használhatóak, fel tudják használni. A többivel meg szerintem nem mennének el az 
emberek oda. A használható ruhákat le tudják adni, vannak karitatív szervezetek, akik átveszik 
a még használható ruhákat. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nekem is az a véleményem, hogy ne csináljunk konkurenciát a karitatív szervezeteknek.  
Ezek súlyos pénzeket csinálnak belőle, ha mást nem rongyszőnyegnek adják el. Nem véletlenül 
hozza ide be, lehet benne valami üzleti ráció.  
Én azt nem látom, hogy utána a hajléktalanok kapnak-e még valamit valakitől. Mert ha 
könnyebb oda elvinni, akkor esetleg a Máltai, vagy akármelyik szolgálat, ami ugyanezt a 
funkciót csinálja, csak nem üzleti alapon, már nem tud majd adni. 
Viszont lehet, hogy majd kevesebb ruha lenne eldobva az út szélén. Nem tudom. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát mi a javaslatotok? 
 
Marján János bizottsági tag 
A Tesconál van ki téve ilyen, aki akar, annyi ruhát tesz bele amennyit jónak lát, ez az egyik 
része, a másik pedig, hogy leadható a Máltai Szeretetszolgálatnak, meg hasonlóknak. Én nem 
hiszem, hogy ezzel nekünk foglakozni kellene. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A szelektív hulladékgyűjtők környékén egyébként elég sok egyéb lakossági hulladék jelenik 
meg és az jellemző, hogyha nincsen a konténer kiürítve, akkor a környékét mindenhol 
telepakolják. 
 
 
 
 



 

 

119 
 

 

Papp István bizottsági elnök 
További kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta, hogy szavazzanak a határozati javaslat „A” döntési 
lehetőségéről. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 nem szavazattal, igen szavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elutasította a határozati javaslat „A” döntési lehetőségét. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslat „B” döntési lehetőségéről. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta a határozati javaslat „B” döntési lehetőségét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 

 
170/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 nem járul hozzá , hogy Ármós Mihály egyéni 
vállalkozó a közterületet ruhagyűjtő konténer kihelyezése céljából díjfizetési kötelezettség alóli 
mentesítéssel használja. 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
171/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásáról  szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

 
Bíró Lídia, Tóth Magor Bulcsú, Balla Nikolett, Borb ély Vendel, Zolnai Csenge, Ludányi 
Csanád, Bodó Lívia, Nánai Csaba, Prokl Máté, Verebe s Ádin, Burus Bodza Panna, Tóth 
Gréta Lilien,  gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, 
melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
 2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 480.000,- Ft – azaz Négyszáz-

nyolcvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
„babakötvény” előirányzat terhére. 

 
 Határid ő: 30 nap (a támogatás utalására a határozathozataltól számítva) 
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 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

 
13. napirendi pont 

Előterjesztés közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
környezetrendezésével kapcsolatos döntésekr ől  
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 11 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
172/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani temetőben útépítési munkák 
elvégzésével, bejárati kapu és szeméttároló készítésével, valamint a vízellátás biztosításával a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 
bízza meg bruttó 3.000.000,- Ft összegben a kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) számú 
önkormányzati rendeletében a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
173/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhatvani temetőben lépcső felújítási 
munkák elvégzésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 1.403.350 - Ft összegben a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletében a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
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174/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Óhatvani temetőben épület felújítási 
munkák elvégzésével  a  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 1.100.000, - Ft összegben a közterület-
karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletében a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
175/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva-ligetben 280 fm sétány építésével 
és az elkészített sétány felületek murvával való fedésével a  Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 
5.000.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.)  önkormányzati 
rendeletében a felhalmozási kiadások között „Liget sétány építése” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
176/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Szúnyog szigeten 600 fm sétány 
építésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 2.000.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási 
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) számú 
önkormányzati rendeletében a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
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Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
177/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth tér középső térrészének 
környezetrendezési munkáinak elvégzésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 21.000.000,- Ft 
összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletében a felhalmozási kiadások között „Középső térrész – Kossuth tér Zrt.-nek átadása” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
178/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Kossuth tér középső térrész (hatvani 
2994/3. hrsz.) módosított  közvilágítási engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével 
bruttó 381.000,- Ft összegben a Vámos Mérnök és Marketing Kft.-t (1023 Budapest, Repkény 
u. 13.) bízza meg, mint a szerzői jog jogosultját. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) számú 
önkormányzati rendeletében a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
179/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich út és Bástya utca 
növénykazettáinak  termőfölddel történő feltöltésével a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 841.375,- Ft 
összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) számú 
önkormányzati rendeletében a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
180/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Thurzó utcai öntözőrendszer kiépítésével a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 
bízza meg bruttó  508.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletében a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
181/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város területén lévő  kútfelújítási 
munkák elvégzésével, valamint öntözéshez szükséges eszközök beszerzésével  a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza 
meg bruttó 1.930.000,- Ft összegben a közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletében a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
182/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közterületek és önkormányzati tulajdonú ingatlanok környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Kossuth tér déli térrészén 1 db 4 karú 
kandeláber elhelyezésével   a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) bízza meg bruttó 1.340.000,- Ft összegben a közterület-
karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés alapján.  
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.)  önkormányzati 
rendeletében a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2014.március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
 

14. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetésér ől szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az államháztartási törvényalapján a IV. negyedévi változásokat át kellett vezetni a költségvetési 
rendeletünkön. Számba vettük a többletbevételeket, ami céllal jött és az állami támogatásokat, 
amelyeket leigényeltünk a IV. negyedévben, illetve az EU-s támogatások, amelyek nem voltak 
benne az eredeti költségvetésben. Február végéig ezt szükséges elfogadni, mert március 10-ig 
kell az önkormányzatnak a beszámolót leadni, ezért a módosított előirányzatot a testületnek el 
kell fogadnia. Ezeknek a teljesítéséről szóló beszámoló, zárszámadási rendelet majd áprilisban 
fog a képviselő-testület elé kerülni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az 
előterjesztés elfogadását. A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
183/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek. 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdo nban álló ingatlanok 
vagyonkezelésbe adásáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
184/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe 
adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 42/2014.(I. 30.) sz. határozatot hatályon 
kívül helyezi.  
 
Határid ő: 2014. március 5. ( átvezetésre )  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
185/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe 
adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó és a Heréd patak által 
körülhatárolt, ún. Szúnyog-szigeten lévő – a jelen határozat mellékletét képező szerződésben 
rögzített – ingatlanait és ingatlan-illetőségeit határozatlan időre, ellenérték nélkül 
vagyonkezelésbe adja a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. részére. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2014. március 5.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
16. napirendi pont 

Beszámoló a 2013. évi intézményfelújítási keret fel használásáról, valamint javaslat a 
2014. évi keret felhasználására   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Megjegyzést szeretnék, ha lehetne egyszer betervezni egy elektromos kaput az értelmi 
fogyatékosokhoz.  
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Bajcsy út 69.-be. Hoztuk. Be van tervezve 500 e Ft. Automata kapu kiépítése címen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
186/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2013. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról szóló beszámolót, valamint 
a 2014. évi keret felhasználásáról szóló javaslatot és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2013. évi felújítási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való 
felhasználásáról szóló beszámolót. 
 
187/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 2013. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról szóló beszámolót, valamint 
a 2014. évi keret felhasználásáról szóló javaslatot és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2014. évi felújítási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való 
felosztását. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17. napirendi pont 

Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasz nálásáról, valamint javaslat a 
2014. évi keret felhasználására   
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
188/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról szóló beszámolót, valamint a 
2014. évi keret felhasználására szóló javaslatot és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2013. évi 
felhasználásáról szóló beszámolót. 

Határid ő: 2014. március 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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189/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2013. évi felhasználásáról szóló beszámolót, valamint a 
2014. évi keret felhasználására szóló javaslatot és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználására vonatkozó tervezetet. 

A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy 
a Környezetvédelmi Alap egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának 
módjáról előzetesen, külön határozatokban döntsön. 

Határid ő: 2014. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok 
végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra  vonatkozó szerz ődések 
módosításáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
190/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy kezdeményezze a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött vállalkozási és 
karbantartási szerződés módosítását oly módon, hogy az alábbi változások átvezetésre és a 
szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 
 

- a Kastély nyugati szárnya a jelen szerződés alapján a távfelügyelt objektumok közé 
tartozik, az épületrész használója külön szerződést kötött a távfelügyeletre ezért a 
szerződésben nem szerepelteti,  

- a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elhelyezésére szolgáló Hatvan, Balassi 
Bálint út 3. szám alatti épületet 2013. január 1-jétől a távfelügyelt ingatlanok között 
szerepelteti, 

- a szerződések kiegészülnek az alábbi szövegrésszel:  

 „A Megbízó/Előfizető beleegyezik, hogy a vállalkozó jelen szerződésben meghatározott 
feladatok elvégzésére teljesítési segédet, alvállalkozót vegyen igénybe.” 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat szerinti módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt vállalkozási és 
karbantartási szerződés aláírására.  
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 Határid ő: 2014. március 10. (szerződések módosítására) 
 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kel etkezett bontási törmelék 
feldolgozásával kapcsolatos döntésr ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ezek a törmelékek mind beépítésre kerültek. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen. Tehát a múltkor, amit behoztunk, ami volt törmelékünk, annak a jelentős része 
felhasználásra került. Még a régi áruház körüli felújításhoz felhasználjuk, de folyamatosan 
keletkezik ez a törmelék, amit szintén célszerű felhasználni, akár még földutaknak a darálékkal 
történő feltöltésére is. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Jelezni szeretném: Utász utca vége stb., Vasút úttól, ott olyan területek vannak, ahol iszonyú a 
közlekedés. Újonnan keletkezett gödrök is vannak, amit ha sürgősen lehetne az, nem ártana. 
Iparos utca, Traktor utca. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Őszi előtt nagyon meg van süllyedve az út. Ha valaki oda behuppan…Ahol ott fordul a busz. Azt 
ki kell javítani, zúzalékot vinni oda, mert balesetveszélyes. A Telek útról beszélek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
191/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon keletkezett bontási törmelék 
feldolgozásával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város területén található építési bontási 
törmelékek összetörési, valamint válogatási munkáival a MENTO Környezetkultúra Kft.-t 
(székhely: 3916 Bodrogkeresztúr, 0172/31 hrsz.) bízza meg bruttó 2.096,-Ft/tonna egységáron 
legfeljebb bruttó 10.000.000,-Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014 (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. március 15. (szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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20. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/ 3 helyrajzi számú ingatlan 
bérbe adásáról 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
192/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe 
adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bérbe adja a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonát képező 7405 m2 alapterületű hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű 
ingatlant  2014. április 1-jétől 2024. március 31-ig tíz év határozott időtartamra 80.000,- Ft/hó 
bérleti díjért Dán Gyula egyéni vállalkozó (székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 2.) részére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő:  2013. március 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés szelektív hulladékgy űjtő edények elhelyezésével kapcsolatos 
döntésekr ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A Balogh Ádám utcában megszűnik és áthelyezésre kerül a hulladékgyűjtő sziget. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
193/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a szelektív hulladékgyűjtő edények elhelyezésével kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan városban 
kialakítandó  szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004. 
(II. 26.) sz. határozat módosításáról szóló 587/2011. (IX. 29.) sz. határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan városban kialakítandó 

szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges hulladékszigetekről szóló 31/2004. (II. 26.) sz. 
határozatát módosítja annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete 
lép.  

 
Határid ő: 2014. február 28. 
Felelős:  Hatvan város jegyzője a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
194/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a szelektív hulladékgyűjtő edények elhelyezésével kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani 510/3 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Mészáros Lázár úton szelektív 
hulladékgyűjtő sziget betonépítményének az elkészítésével a Mézsorás Építőipari Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 127.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2014. évi városüzemeltetési feladatai között a környezetvédelmi 
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. március 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a Balassi Bálint úti közterület fejleszt éséhez szükséges ingatlan 
megvásárlásához szükséges döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A fehér színű, az a rosszabbik állapotú? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
A Minibazár. Sárga az szerintem. Nem a táskás, hanem a kisebb. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az le lesz bontva, a másik az megmarad. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mit terveztek oda? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Zöldfelületet. 
 
Marján János bizottsági tag 
Fa nem lesz? 
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Gulyás Katalin f őkertész 
Fa is lesz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
195/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Balassi Bálint úti közterület fejlesztéséhez szükséges ingatlan megvásárlásához 
szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2806/3 helyrajzi számú, 
természetben a Balassi Bálint úton található, 27 m2 területű ingatlan vonatkozásában 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és 
részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 2.300.000,-Ft keretösszeg 
erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig adásvételi szerződést kössön 
vele az önkormányzat nevében. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a „Minibazár megvásárlása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. március 15. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
196/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Balassi Bálint úti közterület fejlesztéséhez szükséges ingatlan megvásárlásához 
szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a hatvani 4568/30/A/4 helyrajzi 
számú, természetben a Horváth Mihály út 5. számú társasház földszintjén található ingatlannak, 
az elmúlt években hírlapüzletként üzemelt, jelenleg nem hasznosított 13,4 m2-nyi 
kiskereskedelmi egység funkciójú nem lakás célú helyiség része közérdekű bérbeadásával a 
hatvani 2806/3 hrsz.-ú ingatlan jelenlegi tulajdonosa részére bruttó 30.000,-Ft/negyedév bérleti 
díjért. 

Határid ő: 2014. március 31. (bérleti szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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23. napirendi pont 
Előterjesztés a 0363/39 hrsz.-ú szántó m űvelési ágú ingatlan 350 m² nagyságú 
részének közterület b ővítéséhez szükséges m űvelésb ől történ ő végleges kivonásáért 
fizetend ő földvédelmi járulék megfizetésér ől 
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
197/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 0363/39 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan 350 m² nagyságú részének 
közterület bővítéséhez szükséges művelésből történő végleges kivonásáért fizetendő 
földvédelmi járulék megfizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a magántulajdonú 0363/39 helyrajzi számú, 
szántó művelési ágú ingatlannak az önkormányzati tulajdonú 0363/38 helyrajzi számú 
közterület fejlesztéséhez szükséges, 350 m2 nagyságú részének végleges művelésből történő 
kivonásért fizetendő, 203.680,-Ft földvédelmi járulékot fizet meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a végleges művelésből 
történő kivonásért fizetendő, 203.680,-Ft földvédelmi járulék megfizetésé érdekében 
valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegye. 
A képviselő-testület a pénzügyi forrást Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II. 14.) önkormányzati rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a 
„Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghely terhére biztosítja. 
 

Határid ő: 2014. március 15. (földvédelmi járulék megfizetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a ”Közintézmények épületenergetikai fejl esztése” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Én úgy emlékszem, hogy ez az árajánlat nettó 950 ezer forint, tehát ez elírásra került. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Akkor kérem, vegyük le napirendről és a holnapi rendkívüli ülésre hozzuk be újra. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, kérte a bizottság 
tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztés napirendről való levételéről. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
198/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága „ a ”Közintézmények épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről” szóló előterjesztést leveszi az ülés napirendjéről. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Szeretném jelezni, hogy a képviselő-testületi ülés csütörtökön reggel 8 órakor lesz, ezért a 
rendkívüli bizottsági ülést holnap délután 4 órára kellene összehívni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Vagy fél 4-kor? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Fél 4 jó. 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbes zerzési eljárás 
megindításáról  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
A kastély, meg minden, ami hozzánk tartozó cég, az is benne van ebben? Vagy ez csak az 
intézmények és a hivatal? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Nem, ez csak az intézmények és a hivatal. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A kastély az központi költségvetésből megy. 
 
Marján János bizottsági tag 
Azt nem tudom, hogy abból megy-e? Az előbb szavaztunk meg egy csomó létszámváltozást a 
kastélyhoz. Akkor ez nekem zavaros. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
A létszámváltozás az az önkormányzatnál létszámváltozás. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az önként vállalt feladatunk, hogy a létszámot adtuk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Azt értem, most akkor a hivatal keretének terhére megy az az összeg. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Igen, azt mi fizetjük majd. 
 
Marján János bizottsági tag 
75 millió van a kastély költségvetésében, a múzeumnak az állami támogatására. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A működések bontva lesznek. 
 
Marján János bizottsági tag 
Azért gondoltam, hogy célszerű lett volna ebbe is beletenni, mert akkor az is olcsóbb lenne. 
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Papp István bizottsági elnök 
A fenntartó megpályáztathatja országosan is. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Az önkormányzat intézményeire vonatkoznak ezek a beszerzések. Vannak bizonyos dolgok, 
amit az iskoláknál is központosítottunk és csatlakozni lehetett ezekhez a beszerzésekhez,. 
Ehhez lehet-e csatlakozni? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Van erről egy rendelet,a központosított közbeszerzésekről. Abban van egy határidő, hogy 
minden évben –én úgy tudom, hogy vannak olyan intézmények, amelyek kötelezően benne 
vannak. Illetve az önkormányzati fenntartású intézmények, egyéb intézmények pedig 
csatlakozhatnak. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Egyesületek is csatlakozhatnának-e? Nagyon nagy könnyebbség lenne, ha csatlakozhatnának. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Most a rendelet szerint nem. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
És ha módosítanánk a rendeleten, esetleg lehetne olyat csinálni? Mert az egyesületeknek nem 
mindegy a villanyban sem, a gázban sem. Most támogatásban odaadjuk nekik, és utána meg 
kifizetik ezeknek a szolgáltatóknak. Jobb lenne, ha ők is csatlakozhatnának. 
Lenne egy ilyen javaslatom, ha meg lehetne csinálni, hogy kerülhessenek már be. Jóval 
kevesebb lenne, amit elvisz a szolgáltató, több maradna az egyesület működésére.  
Így is 30 millió volt az FC Hatvan igénye és 21, 8 milliót kapott. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
199/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Gáz energia beszerzése" elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít közösségi eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében, 
részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes nettó becsült értéke 
72.000.000.-Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Gáz energia beszerzése a 20-100 m³/h közötti lekötött teljesítménnyel 
rendelkező fogyasztási helyekre”, becsült értéke nettó 45.000.000.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Gáz energia beszerzése a 20 m³/h alatti lekötött teljesítménnyel 
rendelkező fogyasztási helyekre”, becsült értéke nettó 27.000.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2014. évi költségvetésébe betervezésre került. 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Gáz energia beszerzése” elnevezésű, 
72.000.000.-Ft nettó becsült értékű, közösségi 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.  
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A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Kondek Zsolt, képviselő - elnök; 
2.) Palik Józsefné, képviselő; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető;  
4.) Juhász Imre, energetikus; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2014. március 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzat helyi és tér ségi jelent őségű vízvédelmi 
rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és k örnyéke árvízvédelme” tárgyú 
projekt lebonyolításához szükséges döntésr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Itt arról van szó, hogy ez a pályázatunk már lezajlott a közreműködő szervezet kifizette a 
vállalkozónak a számlákat, viszont a kiviteli tervek költségét nem támogatta, mondván, hogy 
annak idején a pályázati költségvetésbe nem került bele. Mivel a terveket elkészítette a 
vállalkozó, a pénz jár neki, ezért erre önkormányzati forrást kell biztosítani. 1 millió 900 ezer 
forint plusz ÁFA.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
200/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú projekt lebonyolításához 
szükséges döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú,  
„Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című projekt megvalósítása 
során elkészített kiviteli tervek ellenértékét, bruttó 2.413.000,- Ft-ot kifizet a DTRT Kft. (3300 
Eger, Knézich Károly u. 30.) részére. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) sz. 
rendeletének 4. sz mellékletében szereplő ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 azonosítószámú „Liszt 
Ferenc utca és környéke árvízvédelme” című pályázat költséghelyén rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. március 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

27. napirendi pont 
Előterjesztés ”Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) t urisztikai attrakcióinak és 
szolgáltatásainak fejlesztése” cím ű pályázathoz kapcsolódó döntésr ől 

  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Meg van határozva, hogy hány darab gép, ilyesmi? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Igen. Itt olyan sok helyen nem pályázhattunk, mert mivel ez egy turisztikai pályázat, kifejezetten 
csak az attrakcióval kapcsolatos informatikai eszközöket lehetett beszerezni ebből a forrásból. 
Itta múzeumnak lett volna informatikai igénye, de sajnos nem tudtunk. Tehát nem olyan sok 
eszközt szerzünk be, de ez is fontos.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
201/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
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 
az ÉMOP-2.1.1/B-12 kódszámú, „Hatvan barokk belvárosa (Kossuth tér) turisztikai attrakcióinak 
és szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat keretén belül az informatikai eszközök 
szállításával, telepítésével, beüzemelésével a Clever Board Kft-t (székhely: 3300 Eger, Koszorú 
u. 1.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 5.463.750,- 
Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázatban rendelkezésre áll. 
Határid ő: 2014. március 14. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki  és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés Öveges Programhoz kapcsolódó személyszál lítás megrendelésér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Tudom, hogy az elszámolás már el lett küldve, de szeptembertől egy fillért sem kaptak a 
tanárok. Mert ugye vannak olyan tanárok, akik dolgoznak az Öveges Programon belül, és még 
nem kaptak pénzt. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályáz ati osztályvezet ő 
Majd ennek utána nézek, mert a kifizetési kérelmek biztos, hogy be lettek adva. 
Az, hogy hogy van betervezve, hogy mikortól kell kapniuk, ezt most fejből nem tudom, de 
biztos, hogy elcsúszva nem vagyunk az igénylésekkel. Megnézzük, hogy van előirányozva, 
hogy mikor kell kapniuk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
202/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a 
közoktatásban (Öveges Program)” című pályázathoz szükséges személyszállítási feladatokkal 
a Hatvani Volán Zrt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) bízza meg bruttó 1.049.020,- Ft 
vállalkozási díjért. 
A vállalkozási díj pénzügyi fedezete a pályázatban rendelkezésre áll. 

Határid ő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
29. napirendi pont 

Előterjesztés „A Hajós Alfréd utcai bölcs őde részére bútorok beszerzése” tárgyú 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől  
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
203/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 7/2014. (I. 9.) számú határozatában  „A Hajós Alfréd utcai bölcsőde 
részére bútorok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a HOR Zrt. (székhely: 1074 
Budapest, Alsó erd ősor u. 32.)  ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot, azaz 1.300.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. február 28. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. 
Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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204/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottság 2013. évben átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. 
 
 
31. napirendi pont 
 Előterjesztés  a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lév ő üzlethelyiség, nem 
 lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályáza t kiírásáról  

 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
205/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
3000 Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
(üzlethelyiség) bérbeadására a jelen határozat  mellékletét képező pályázatot kiírja. 

Határid ő: 2014. március 3. (pályázat kiírására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok 2013. évi te vékenységér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nem tettük ugyan bele, de a körzetemben 26 db mogyorófát ültettünk el a tavalyi évben. 
Nehogy az a vád érjen, hogy mindig csak kivágunk, ültettünk is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
És fogunk is még. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel a beszámolóval kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
206/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a környezetvédelmi tanácsnok 
előterjesztésében megtárgyalta a környezetvédelmi tanácsnok 2013. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a környezetvédelmi 
tanácsnok 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szüks éges értékbecslési 
munkák megrendelésér ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Van egy keretösszeg, amit meghatároztunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
207/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
szükséges értékbecslési munkák elvégzésével a Mobil Ingatlan Partner Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 14.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
az alábbi egységárakkal, legfeljebb bruttó 1.500.000,-Ft összegig történő felhasználással: 
 
 -Lakás, családi ház: bruttó 24.000,-Ft, beépítetlen terület: 17.500,-Ft 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -
gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. március 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szüks éges birtokjogi munkák 
megrendelésér ől 

   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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208/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva  az 
elvégzendő birtokjogi munkák elvégzésével Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 
Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
a jelen határozat melléklete szerinti egységárakkal, max. bruttó 2.000.000,-Ft összegig történő 
felhasználással. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -
gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. március 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Bástya utcai parkoló (III. üte m) tervezési munkájának 
megrendelésér ől 

   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez lesz a buszos? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem. Ami most elkészült parkoló, illetve  a II. ütemben készül majd a kórházi parkolónak a 
folytatása, és a kettő fölé, a Zagyva-töltés felé lesz majd ez a III. ütem. 
Ezek elsősorban személygépkocsi parkolóhelyek. Ami van az elkészült parkolókkal szemben, 
személygépkocsi parkolóhelyek, sárga színű burkolattal ellátva, ott lesz egyébként busz 
parkolóhely. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
209/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Bástya utcai parkoló (III. ütem) 
engedélyezési terveinek elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót bízza meg (székhely: 3300 
Eger, Joó János út 1.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 380.000,- Ft 
(alanyi ÁFA mentes) összegben. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a „Város- és községgazdálkodás „ költséghelyen biztosított. 

Határid ő: 2014. március 5. (szerződéskötésre) 
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Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés Horváth Mihály úti gyalogátkel őhely kialakításáról  
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Hol lesz helyileg? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Az üres telek és a Penny között. Ahogy van a Henkel, átmegyünk a Zrínyi utcai 
kereszteződésen és ott van az üres telek, ott lesz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
210/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Horváth Mihály úton, a Penny 
Market előtti gyalogátkelőhely kialakításával a GEOGÉP Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, 
Réhely u. 39.) bízza meg bruttó 443.998,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb árajánlatot adót. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a „Város- és községgazdálkodás „ költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2014. március 3. (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
211/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Horváth Mihály úton, a Penny 
Market előtti gyalogátkelőhely kialakításához kapcsolódó közvilágítási munkák elvégzésével a 
GA Magyarország Kft.-t (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a. ) bízza meg bruttó 
361.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlatot adót. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a „Város- és községgazdálkodás „ költséghelyen biztosított. 
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Határid ő: 2014. március 3. (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a felszín alatti csapadékvíz elvezet ő hálózat fenntartásával kapcsolatos 
munkálatok megrendelésér ől 

   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
212/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Szabadság út – Pázsit utca 
kereszteződésében 2 db. vízelnyelő kialakítási és a felszín alatti csapadékvíz csatorna 
hálózatra történő rákötési munkálatainak elvégzésével a GEOGÉP Kft.-t. (székhely: 5100 
Jászberény, Réhely utca 39.) bízza meg bruttó 246.618,-Ft. összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
213/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület,valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kossuth tér-i 250 mm átmérőjű 
csapadékvízelvezető csatorna 30 méter hosszú cseréjének elvégzésével a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. -t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
bízza meg, bruttó 273.050,-Ft. összegben mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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38. napirendi pont 
Előterjesztés közvilágítási lámpatest áthelyezésér ől 

   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
214/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 2684/12 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
közvilágítási lámpatest kihelyezési munkálatainak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 66.548,- 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 város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.  

Határid ő: 2014. március 5. (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felúj ítási munkáiról  
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
215/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Koroknai-Építő Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg  bruttó 2.108.060,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati 
tulajdonú Hatvan, Tabán út 8. 4. em. 18. sz. alatti lakás részleges 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 (2014. évi áthúzódó 
tételekkel csökkentett) 2013. évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2014. március 14. (szerződéskötésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
216/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Nagy János egyéni vállalkozót (székhely: 
5123 Jászárokszállás, Kisfaludy út 4.) bízza meg  bruttó 2.273.866,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth 
Mihály út 1. 1/1. 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 (2014. évi áthúzódó 
tételekkel csökkentett) 2013. évi maradvány” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. március 14. (szerződéskötésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
217/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.510.142,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1. 
4/2. szám alatti lakás teljes felújításával.  
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséról szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a „Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit 
Zrt. lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. március 14. (szerződéskötésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati bérlakás gázkazán cseré jéről 
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
218/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerint átruházott hatáskörben eljárva a Hatvan, Horváth Mihály út 1. I/3. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú bérlakás gázkazán beszerzési és beüzemelési munkáival Vasas Tibor 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. u. 12.) bízza meg bruttó 225.600,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 4 mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit 
Zrt. lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András és Lestyán Balázs önkormá nyzati képvisel ők képvisel ői 
kereteinek felhasználásáról  

   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
219/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 „Jászberényi I.” típusú szemétgyűjtő és 
1 db „Pécsi” típusú ülőpad beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, 
Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 105.664,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és 
forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselői 
kerete terhére 105.664,-Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2014. március 10. (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
220/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú közterületre 
kihelyezésre kerülő 1 db szemétgyűjtő és 1 db ülőpad helyszínre történő szállításával és 
telepítésével a Barnibau-Építő Kft.-t  (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg 
bruttó 27.940,- 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 Szinyei András képviselői 
kerete terhére 27.940,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2014. március 10. (megrendelésre) 
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Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
221/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Pécsi Sándor utca, Csalános utca 
kereszteződésénél lévő hatvani 5508/16 hrsz.-ú játszótéren 1 db fészekhinta (1200 mm-es 
kosárral) beszerzésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.) bízza meg 
bruttó 882.650,- Ft összegben, mint a termék kizárólagos magyarországi gyártóját és 
forgalmazóját. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselői 
kerete terhére 882.650,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
222/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt.-t bízza meg a közterület-karbantartási tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés alapján a Hatvan, Szabadság út 5. számú társasház előtti terület 
környezetrendezési munkáival bruttó 76.581,-Ft összegben, a Hatvan, Horváth M. út 5. számú 
társasház mögötti közterület területrendezési munkáival bruttó 40.132,-Ft összegben, valamint 
a Hatvan, Pázsit u. 23-25. számú társasház előtti közterület környezetrendezési munkáival 
bruttó 79.756,-Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs képviselői 
kerete terhére 196.469,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2014. március 10. (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András és Köves Gábor Nándorné ö nkormányzati képvisel ők 
képvisel ői kereteinek felhasználásáról     
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A lámpatestek, maga az égő, vagy az oszlop is? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Ez csak lámpatest. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ilyen sok? 
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Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Csak 60 vagy 70 volt? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
80 volt. De ez nem egy, hanem ebbe benne van az összes. Például a Szinyei Andrásnak 
78.740,- Ft lett. Neki a Fecske utca 2/a. elé kell egy meglévő oszlopra rászerelni. Köves 
Gábornénak több. Ott ahol megvan a kábel, oszlop, minden ott most 78.740,- Ft darabja. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nekem is kell kettő. LED-esek ezek már? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
LED-es. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a SAMSUNG-os? 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Nem, azok csak próbának voltak fenn. Nem azok vannak benne. Ezek hagyományosak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
223/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 Fecske utcában, a Kisfaludy utcában és a 
Batthyány utcában összesen 5 db közvilágítási lámpatest kihelyezésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 393.700,- 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 Szinyei András önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére 78.740,- Ft összeg erejéig, Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 314.960,- Ft összeg erejéig rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati kezelés ű utak, járdák karbantartásáról  
   (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
224/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási munkáival a Magyar Aszfalt Kft.-t (székhely: 
1135 Budapest, Szegedi út 35.) bízza meg (bruttó 6.287,-Ft /m2 egységáron) bruttó 9.500.000,- 
Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
225/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában és kezelésében lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáival az ÚT-ŐR 
Forgalomtechnikai Kkt.-t (székhely: 1022 Budapest, Tulipán utca 29.) bízza meg (bruttó 2.032,-
Ft /m2 egységáron) bruttó 3.000.000,- Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
226/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 meglévő térburkolatok javítási  
munkáival a Kelemenen István Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Báthory u. 38.) bízza meg bruttó 
247.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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44. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról   
 (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
227/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 893/37 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Szepes 
Béla u. 2. számú épület előtti közterületen lévő 4 db tuja kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
növények cserje beültetésével kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. március 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
228/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 970 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Hatvan, Doktay Gyula 
u. 120. számú épület melletti közterületen lévő 1 db cseresznyefa kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a növények 1 db gömbkőris növény beültetésével a Hatvan, Rákóczi úti 
közterületen kerüljön pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. március 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
229/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 4568/54; 4220/8; 4220/9; 3978/38; 4220/10; 4220/11; 4220/13; 
4220/12; 4220/14; 4220/15; 4220/16; 4220/17 hrsz.-ú ingatlanokon, természetben a Hatvan, 
Horváth Mihály úti közterületen lévő 30 db fás szárú növény kivágásához, azzal a feltétellel, 
hogy a növények 30 db hársfa növény beültetésével a Hatvan, Horváth Mihály úti közterületen 
kerüljenek pótlásra.  
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Határid ő: 2014. március 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
45. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése 
érdekében” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntésr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
230/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0010 kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatás fejlesztése érdekében” tárgyú pályázat keretén belül „Hatékony kommunikáció a 
könyvtárosi hivatásban” elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzések lebonyolításával az 
Országos Széchenyi Könyvtár Könyvtári Intézetét, mint ezen továbbképzések kizárólagos 
szervezőjét bízza meg bruttó 65.000,- Ft összegben. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
 
Határid ő: 2014. március 10. (szerződéskötésre) 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 h elyrajzi számú, természetben 
a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található ingatlan  elidegenítéséhez szükséges 
döntésr ől   
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

  
Papp István bizottsági elnök 
Végül is nem lett lebontva. 
 
Schósz Gabriella m űszaki és városfejlesztési irodavezet ő 
Igen, mert miután megszületett a döntés, hogy az ingatlan elbontásra kerüljön, és érvényes 
ajánlat előtte nem érkezett az ingatlan értékesítési pályázatára, utána egy magánszemély 
jelentkezett, hogy ő megvenné így, ahogy most van az ingatlant, ezért célszerű a pályázatot 
kiírni, és a bontásról szóló határozatot pedig visszavonni. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
231/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 helyrajzi számú, természetben a Balogh 
Ádám utca 8. szám alatt található ingatlan elidegenítéséhez szükséges döntésről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 306 
helyrajzi számú, természetben a Balogh Ádám utca 8. szám alatt található, lakóház, udvar 
megnevezésű, 708 m² nagyságú ingatlant, legalább bruttó 1.640.000,-Ft, azaz Egymillió-
hatszáznegyvenezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 

Határid ő: 2014. március 15. (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
232/2014. (II. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 306 helyrajzi számú, természetben a Balogh 
Ádám utca 8. szám alatt található ingatlan elidegenítéséhez szükséges döntésről  szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Hatvan, Balogh 
Ádám utca 8. szám alatt található épület bontásának elvégzéséről szóló 800/2013. (X. 31.) 
számú határozatát és felmondja a határozat alapján, a Barnibau-Építő Kft.-vel megkötött 
vállalkozási szerződést. 
 
Határid ő: 2014. március 5. (szerződés felmondására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 30 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 

K.m.f 
 
 
 

 LESTYÁN BALÁZS  PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


