
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2015. február 25-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében 
tartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Marján János tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Lestyán Balázs alpolgármester
- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető
- dr. Veres András ügyvéd
- Philipp Frigyes főépítész
- Gulyás Katalin főkertész
- Szikora Miklós főmérnök
- Bánkutiné Katona Mária költségvetési irodavezető

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- Szabó Ottó a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Köves 
Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye le napirendjéről a meghívóban szereplő 2. 
napirendi pontot (Előterjesztés a hatvani 3943 hrsz. alatti ingatlan résztulajdonának önkormányzat általi 
megvásárlásáról), valamint vegye fel a napirendi pontok elejére az alábbi előterjesztéseket a következő 
sorrendben:

− Előterjesztés az Óbudai Egyetemmel történő együttműködésről,
− Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról,
− Előterjesztés a Global Home Technika Kft.-vel kötött referencia szerződés módosításáról,
− Előterjesztés a Trianon tér környezetrendezésével kapcsolatos döntésről.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     85/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 



2015. február 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés az Óbudai Egyetemmel történő együttműködésről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

2. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető

3. Előterjesztés a Global Home Technika Kft.-vel kötött referencia szerződés módosításáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

4. Előterjesztés a Trianon tér környezetrendezésével kapcsolatos döntésről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes 
közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító 
okiratának módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd

6. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető

7. Előterjesztés Hatvan Város településrendezési eszközeinek egyes részterületekre vonatkozó 
módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

8. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a vasútfejlesztéshez kapcsolódó 
módosításáról

Előterjesztő 7-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 7-8. napirendi pontig: Philipp Frigyes főépítész

9. Előterjesztés a nagygombosi gesztenyefasor pótlásáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész

10.Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról

11. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról

12.Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő 10-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 10-12. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

13.Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető



14.Előterjesztés a Közlekedési Koncepcióterv elfogadásáról     
  

15.Tájékoztató a 2015. évi útkarbantartási feladattervről

16.Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról
           

17.Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében felvett 
hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos döntésről

      
18.Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással 

összefüggő bevételeiről és kiadásairól
  

19.Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2015. évi keret 
felhasználására
         

Előterjesztő 14-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 14-19. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

20.Előterjesztés „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése”  tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről

  
21.Előterjesztés a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

22.Előterjesztés „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-
4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
        

23.Előterjesztés a  „Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése”  tárgyú pályázattal 
összefüggésben szükségessé  váló közbeszerzési eljárások megindításáról 

24.Előterjesztés ”Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának 
támogatása” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről       

25. Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában meghozandó döntésekről
    
26.Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében” tárgyú 

pályázattal kapcsolatos döntésekről
     

27.Előterjesztés az „Engedélyezési tervdokumentáció, vázlatrajzok elkészítése és a kapcsolódó 
feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában meghozandó döntésről

Előterjesztő 20-27. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 20-27. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

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

 Előterjesztő: Papp István bizottsági elnök
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

29.Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok 2014. évi tevékenységéről
 Előterjesztő, előadó: Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok

30.Előterjesztés a Hatvan város belterületén lévő buszváró pavilonok törött, sérült elemeinek pótlásáról

31.Előterjesztés a Köztársaság utcai belvíz átemelő telep karbantartási munkálatainak megrendeléséről

32.Előterjesztés a Hatvan város közigazgatási területén belül található zárt csapadékcsatorna szakaszok 



tisztításáról

33.Előterjesztés a csapadékvíz elvezető hálózat hibáinak kijavításával és fejlesztésével kapcsolatos 
döntésekről

34.Előterjesztés Hatvan város belterületi közmű-nyilvántartási munkáinak megrendeléséről

35.Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 
megrendeléséről

36.Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák megrendeléséről

37.Előterjesztés a 2015. évi vízminta-vételezési feladatokról

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

39.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok 
felszámolásáról

40.Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításról

41.Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről

42.Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásról

43.Előterjesztés a jégpálya nyitva tartásának meghosszabbításával kapcsolatos döntésekről 

Előterjesztő, előadó 30-43. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési 
osztályvezető

Határidő: 2015. február 25.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés az Óbudai Egyetemmel történő együttműködésről

dr. Veres András: Azért került ilyen hirtelen a bizottság elé ez a megállapodás, mert tegnap délután lett meg 
a végleges szövege. Ez egy együttműködési megállapodás, tehát csak kereteket határoz meg egy erős 
szándéknyilatkozat, amit az önkormányzat, illetve az Óbudai Egyetem a megállapodásban kifejez. Olvasható 
a megállapodás 1. oldalának az alján, hogy a feleknek a jogviszonyból származó jogait és kötelezettségét, 
illetőleg az anyagi feltételeket ez a megállapodás nem tartalmazza, ez egy első lépése annak, hogy a jövőben 
kidolgozásra kerüljenek a telephely létesítésének a dologi, személyi feltételei, illetve az anyagi háttere. 
Természetesen akkor majd újból testület elé fog kerülni. Ezzel el tud indulni az együttműködés a két 
szerződő fél között, erről szól az előterjesztés, tehát ez egy együttműködési megállapodás, ami jogi kereteket 
kezd  kialakítani a cél megvalósítása érdekében.
Papp István: Örülünk neki, hogyha ez megvalósul.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     86/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Óbudai Egyetemmel történő 
együttműködésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata és az Óbudai 
Egyetem között a 2014-2020 fejlesztési tervekhez kapcsolódó, elméleti és gyakorlati képzést biztosító, 
államilag elismert felsőfokú képzés megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodás szövegét.



A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról

Papp István: Itt arról van szó, hogy maga a temetkezés kikerül a szolgáltatások közül, a többi megmarad. 
Ennek a magánvállalkozók fognak a legjobban örülni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     87/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 
szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt 
rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

3./ napirendi pont 
Előterjesztés a Global Home Technika Kft.-vel kötött referencia szerződés módosításáról

Papp István: Ők ingyenesen és bérmentve a Római Katolikus Általános Iskolába csinálták ezt a 
geotermikus fűtést és egyszerre nem tudják kifizetni azt az összeget amibe került, hanem részletfizetést 
kértek, így négy részletben fogják kifizetni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     88/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Global Home Technika Kft.-vel kötött 
referencia szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert a Global 
Home Technika Kft.-vel (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) kötött referencia szerződés 
módosítására, miszerint az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda és 
a Hatvani Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése során beépítésre került hőszivattyúkat a Global 
Home Technika Kft. marketing tevékenysége során 5 éven keresztül referenciaként használhatja összesen 
bruttó 12.800.000.- Ft összegért, amelyet 1.920.000,- Ft összegben 2015. február 25-ig, 3.200.000,- Ft 
összegben 2015. március 25-ig, 3.200.000,- Ft összegben 2015. április 25-ig és 4.480.000,- Ft összegben 
2015. május 25-ig fizet meg.

Határidő: 2015. március 20. (szerződés módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Trianon tér környezetrendezésével kapcsolatos döntésről

Lestyán Balázs: Ez mit jelent? Mi történne ott?
Schósz Gabriella: A végleges térkőburkolat elhelyezésre kerülne, a térhez a járdakapcsolatok kialakításra 
kerülnének, a tervezési munkák során a közvilágítási hálózat megtervezésre kerülne, valamint a parkoló, ami 
most ott van a térnek az oldalán, annak a tervezési munkái is elkészülnének a csapadékvíz hálózat 
tervezésével együtt, illetve a növénytelepítésekre is készülne egy terv munkarész. 
Lestyán Balázs: Azok a hiányosságok, amik eddig elhúzódtak, akkor azok mind megoldódnak.
Schósz Gabriella: Így  van és akkor benne lenne az, amit mondott képviselő asszony, hogy a szobor 
díszvilágítása is megtervezésre kerülne.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     89/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Trianon tér környezetrendezésével 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Trianon térhez (Hatvan, 3978/60 hrsz.) kapcsolódó 
környezetrendezési, valamint engedélyezési tervek elkészítésével a Kovaterv Kft.-t (székhely: 3041 
Héhalom, Petőfi S. u. 11.) bízza meg bruttó 1.905.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben a 
fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. február 27. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes 
közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító okiratának 
módosításáról 

dr. Veres András: Létrejött a Hatvani Szolgáltató Intézmény nevű, 2015. március 1-el működő 
önkormányzati költségvetési intézmény. Ez az intézmény fogja átvenni a Kft.-ből azon tevékenységi köröket, 
amelyeket költséghatékonyság és racionalizáció céljából az előzetes elemzések szerint  gazdaságosabban és 
hatékonyabban tud majd ez az intézmény ellátni. Ezen döntés érinti a Kft. megkötött szerződéseit, illetve az 
alapító okiratát. Az előterjesztésben meglévő határozatokban látható, hogy átvezetésre került az alapító 
okiraton mindazon telephelyeknek a törlése, illetve tevékenységi köröknek az áttekintése, ami most már a 
megmaradó Kft.-ben a jövőben ténylegesen elvégzésre kerül, illetve a kegyeleti közszolgáltatási szerződés, a 
piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, itt 
közszolgáltatási szerződésekről beszélünk, illetve a Hatvani Strand tekintetében üzemeltetési szerződése volt 
az önkormányzatnak, a városi uszoda tekintetében pedig bérleti szerződés. Valamennyi szerződés közös 
megegyezéssel kerül megszüntetésre, erre a Polgári Törvénykönyv és a megkötött szerződések lehetőséget 
adnak. Fontos, hogy a jogviszony megszüntetése mellett a feleknek el kell számolniuk a megszűnés 
időpontjában lévő állapot szerint. Minden egyes okirat, ami az előterjesztésnek a melléklete, tartalmazza, 
hogy milyen határidőkig kell a feleknek eleget tenni az elszámolási kötelezettségüknek. Ezáltal a Kft.-nek 
mind a tevékenység, mind az abból származó ellenérték tekintetében megszűnnek a jogai és a 
kötelezettségei, március 1-től pedig az új intézmény fogja ezt majd költségvetési intézményként ellátni.
Palik Józsefné: Tekintettel arra, hogy a  működés gazdaságosságát illetően a cég jelenlegi helyzetében a 
döntés indokoltságára, az ő szervezett feladatellátásának hatékonyságára vonatkozó információkkal nem 
rendelkezünk, nem láttuk ennek a hatásvizsgálatát, így én a jelen előterjesztést nem tudom támogatni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     90/2015.     (II.     25.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, 
és a társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Kft. alapítója, és egyszemélyes tulajdonosa 2015. február 28. napjától kezdődő hatállyal a társaság 
tevékenységi köréből törli a köztemetők üzemeltetésére, a piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
tevékenységeket, valamint megszünteti a Hatvani Városi Strand vonatkozásában a Kft. által ellátott 
üzemeltetési tevékenységét, továbbá megszünteti a Markovits Kálmán Városi Uszoda bérleti szerződését.
A képviselő-testület elfogadja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat 
mellékletét képező alapító okiratot módosító okiratának rendelkezéseit, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az alapító okiratot módosító okiratok és a cégadat változások cégbírósági bejegyzéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására.



Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Hatvan város polgármester 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     91/2015.     (II.     25.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, 
és a társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött kegyeleti közszolgáltatási 
Szerződést 2015. február 28. napjával a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös 
megegyezéssel megszünteti akként, hogy a szerződő felek egymással 2015. március 15. napjáig kötelesek 
tételesen a Kft., mint közszolgáltató által végzett közszolgáltatás és annak ellenértéke vonatkozásában 
elszámolni.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Hatvan város polgármester 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     92/2015.     (II.     25.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, 
és a társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött önkormányzati piacok 
fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést  2015. február 28. napjával a jelen 
határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös megegyezéssel megszünteti akként, hogy a 
szerződő felek egymással 2015. március 15. napjáig kötelesek tételesen a Kft., mint közszolgáltató által 
végzett közszolgáltatás és annak ellenértéke vonatkozásában elszámolni.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzati piacok fenntartására 
és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot aláírja.

Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Hatvan város polgármester 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     93/2015.     (II.     25.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, 
és a társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött, a Hatvani Városi Strand 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést (hatvani 1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz.-ú ingatlon)  2015. 
február 28. napjával a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös megegyezéssel 
megszünteti, akként, hogy a szerződő felek egymással 2015. március 10. napjáig kötelesek tételesen 
elszámolni.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Hatvani Városi Strand 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést megszüntető okiratot aláírja.

Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Hatvan város polgármester 



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     94/2015.     (II.     25.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, 
és a társaság alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött, a Markovits Kálmán 
Városi Uszodára vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel megszünteti akként, hogy a szerződő 
felek egymással 2015. március 31. napjáig kötelesek tételesen elszámolni.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszoda 
bérleti szerződést megszüntető okiratát aláírja.

Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Hatvan város polgármester

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     95/2015.     (II.     25.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 963/2014. (XII.11.) számú hatá-
rozatát.

Határidő: 2015. február 27.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     96/2015.     (II.     25.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, ter-
mészetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda ingat-
lan kizárólagos tulajdonosa, továbbá mint a városi óvodák fenntartója és általános iskolák működtetője 
egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató In-
tézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető út 14/A) intézményi úszásoktatás céljára, a korábban megkötött 
uszodahasználati szerződések módosításával térítésmentesen használatba adja hatvani önkormányzati fenn-
tartású óvodák és az önkormányzat által működtetett általános iskolák, a Váci Egyházmegyével kötött együtt-
működési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Szakiskola részére 2015. március 1-től.

Határidő: 2015. március 10.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján        

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     97/2015.     (II.     25.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-



testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjét 
2015. március 1-ji hatállyal jelen határozat melléklete szerint elfogadja.

Határidő: 2015. március 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján   

7./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város településrendezési eszközeinek egyes részterületekre vonatkozó módosítása 
véleményezési szakaszának lezárásáról

Philipp Frigyes: Változott a kormányrendelet, az eddigi gyakorlathoz képest a véleményezési eljárás végén 
testületi döntés szükséges. Minden egyes véleményt és az azokra adott szakmai válaszokat a testülettel is-
mertetni kell és a szakmai válaszi javaslatokat is, ezért igencsak kiterjedt az anyag. Ez a jövőben is, ameny-
nyiben ennyi észrevétel érkezik, így kell, hogy történjen. Ezt követően folytatódhat az eljárás, amíg ez ügy-
ben a testület nem dönt, addig nem folytatható az eljárás.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     98/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város településrendezési 
eszközeinek egyes részterületekre vonatkozó módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező dokumentumok sze-
rint elfogadja a Hatvan Város Településrendezési eszközei több részterületre vonatkozó módosításának vé-
leményezési szakaszában beérkezett véleményeket (1. melléklet), valamint az eltérő szakhatósági vélemé-
nyek esetén az azok tisztázására összehívott egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében (2. melléklet) foglalt ön-
kormányzati válaszokat.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     99/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város településrendezési 
eszközeinek egyes részterületekre vonatkozó módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DANOR BT. (Novákné Csomor Judit 3000 Hatvan, 
Tóth Á. u. 15.) kérelmét, miszerint a Sastelek 088/21 hrsz.-ú ingatlanának Kmg/1 építési övezetében nem 
zavaró gazdasági tevékenység lehetőségének megadását kéri, elutasítja. A hatályos HÉSZ a Kmg/1 építési 
övezetben „mezőgazdasági üzemi építmények, valamint mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedel-
mi, szolgáltató, tároló építmények,” elhelyezhetőségét lehetővé teszi. Egyetlen ingatlannak az átminősítése 
nem jöhet szóba, ekkor a terület egészét kellene átminősíteni gazdasági területbe. Ezt ezen a külterületi 
helyszínen nem javasolt végrehajtani, hiszen célszerű a mezőgazdaság számára fenntartani ezeket a külterü-
leti részeket.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     100/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város településrendezési 
eszközeinek egyes részterületekre vonatkozó módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lidl Magyarország Kereskedelmi Kft. kérelmét, miszerint 



a 2643/4 hrsz-ú ingatlan kapcsán az érintett gazdasági terület kötelező zöldfelületi mértékének csökkentését 
célozza, elutasítja. A kötelező zöldfelületi mérték fenntartása indokolt a túlépítettség és a túlzott burkolt 
felületek kialakulásának elkerülése érdekében.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a vasútfejlesztéshez kapcsolódó módosításá-
ról

Philipp Frigyes: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megkereste a várost, hogy indítaná a beruházást. 
Alapvetően annyit kell tudni, hogy ez a Budapest és Miskolc közötti szakaszt jelenti, ez két ütemre bontódik, 
Miskolc-Hatvan, illetve Hatvan-Miskolc. Sikerült elérnie a városnak, hogy a pályaudvar és a környezete az 
első ütembe kerüljön be, ez egy hosszabb tárgyalási menet volt. Itt a tervezés előrébb tart, ez  a második 
ütemről szól, tehát Hatvan állomástól Miskolcig és itt a Rendezési Terv is érintett, az első szakaszban nem. 
Éppen ezért a Rendezési Terv módosítására itt  szükség van, tekintettel arra, hogy ez egy infrastrukturális 
elem, ezért egy gyorsított eljárást végig tudunk vinni, segítve a NIF-nek a munkáját és kérését. Egyet kell 
szem előtt tartani a városnak, hogy ebbe a módosításba mást nem pakolhat be, mert abban az esetben már 
nem tárgyalásos eljárás az eljárási rend, hanem a szokásos, az viszont kilenc hónap. Viszont ennyit nem bír 
ki az ügy, tehát itt muszáj, hogy ez a tárgyalásos eljárás menjen, ez volt a NIF vezetőinek kifejezett kérése.
Papp István: Van tudomásunk olyanról is –  azért, hogy megkönnyítsük a vasútállomásra való eljutást –, 
hogy aluljáró lenne az újhatvani rész és a vasútállomás között, tehát nem kellene felballagni a hídra és nem 
kellene ott mindenféle dolgokat csinálni. Két részre vezetődne ki az aluljáró rész, beljebb egy kicsit, ott a 
hátsó részen, tehát át tudnának menni az aluljárón is, nem kellene körbemenni, felmenni a hídra. 
Philipp Frigyes: Ez nem Rendezési Tervi módosítás. Volt egy szakmai javaslat, államtitkár úr és 
polgármester úr egyetértésével Pesten két államtitkár úr jelenlétében folytattunk tárgyalásokat főmérnök 
úrral és a kérésünk az volt, hogy a 3-as – 21-es csomópontnál már engedélyes szintű tervekkel rendelkező 
aluljáró mellett, jelenleg a főállomás épületénél csak a peronokig vezetett aluljáró kerüljön továbbvezetésre 
új-Hatvan irányába. Kondek Zsolt képviselő úr segítségével a főépítészi iroda végigjárta azokat az 
ösvényeket, ahol az emberek gyalogolnak és az volt a kérése a városnak, országgyűlési képviselő úrnak is, 
hogy mindenképpen vizsgálja meg a NIF ennek a továbbvezetésének a lehetőségét. A terv előrehaladta okán 
ez új gondolatként jött elő, a tervek nem most készültek, hanem jó néhány évvel ezelőtt, akkor ez a gondolat 
nem merült fel, de bízunk abban, hogy talán sikerül ebbe a tervbe ezt még bepakolni. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     101/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város településrendezési 
eszközeinek a vasútfejlesztéshez kapcsolódó módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény értelmében hozzájárul a településrendezési eszközök vasútfejlesztéshez 
kapcsolódó módosításának megindításához, melynek célja az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.(XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 
2.7. pontjában nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 80. és 100c számú 
vasútvonal Rákos –  Hatvan –  Miskolc –  Nyíregyháza szakasz Hatvan közigazgatási területére eső 
megvalósíthatóságának megteremtése.

2. A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a 
VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Kft.-t (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) bízza meg a 
tervezési feladat elvégzésével bruttó 2.413.000.-Ft összegért. A szükséges pénzügyi forrást a határozat 3. 
pontja szerinti tervezési szerződés alapján a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Biztosítja.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező háromoldalú tervezési 
szerződés aláírására.



Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a nagygombosi gesztenyefasor pótlásáról

Papp István: Most kivágásra kerültek azok a veszélyes fák, amik régebben sajnos halált is okoztak és azokat 
meghagyják, amik teljesen egészségesek.
Gulyás Katalin: Az egészséges fák megmaradnak, a többit viszont  pótolni kell. Ez egy állami tulajdonú 
terület, ami a közútkezelőnek a kezelésében van. Ebben az évben neki volt forrása arra, hogy ezeket a fákat 
kivágja, ez nem kevés összeg, viszont a pótlásra nem, ezért került betervezésre már az idei  költségvetésbe 
ezeknek a gesztenyefáknak a pótlása és ezt azért vállaltuk fel, mert szeretnénk megtartani ezt a formát, 
illetve újra kialakítani. A pótlás nem fehér virágú, hanem rózsaszín virágú gesztenyékkel történik, mert ezek 
a mostani betegségekre rezisztensek, illetve a kártevők, az aknázómoly kártételére is ellenállóak. Ez az 
összeg, amit beterveztünk, a fákra, illetve az ültetéshez szükséges egyéb anyagokra került betervezésre (pl. 
karó, gégecső, kötözőanyagok), valamint a fenntartás is betervezésre került a városgondnokságnál.
Papp István: Tudomásom van róla, hogy valószínűleg ott az út is meg lesz csinálva végig, hogy normálisan 
nézzen ki.
Gulyás Katalin:  Ami nem került bele az előterjesztésbe, hogy a Zagyva-hídtól a 21-es útig azt a területet 
érinteni fogja a 21-es út átépítése nagy valószínűséggel, tehát ott mindenképpen ki kellett volna vágni ezeket 
a fákat. Én most láttam, amikor vágták, hogy tényleg nagyon veszélyesek, nagy részük majdhogynem a törzs 
felé teljesen korhadt, ott omlanak össze és dőlnek ki, ez egy nagyon szélnek kitett terület, úgyhogy ezt senki 
nem vállalhatta be. EU-s módszerek szerint is megvizsgálták, ez egy  műszeres, fakoppos vizsgálat, ami 
röntgen, mint egy emberi testnek a röntgenje, így végzik különböző magasságokban. Behoztam, van, aki már 
találkozott vele, ez egy többoldalas tanulmány, amit a közút elvégzett, a pótlásra vonatkozóan pedig mi 
készítettünk egy tervezetet. Ez a mostani rész, amit pótolunk, ez csak egy része, mert ahogy haladunk a 
nagygombosi major felé, ott is nagyon sok fa van, ami majd szintén vizsgálatra kerül, főleg akkor, hogyha ott 
kerékpárút és gyalogos járda kerül kialakításra. 
Palik Józsefné: Teljesen egyetértek vele, hiszen ha életeket menthetünk, akkor bármennyire szép a 
környezet, azt meg kell változtatni. Én arra volnék kíváncsi, hogy mennyibe fog kerülni a városnak ez a 
fatelepítés, mert azt tudjuk, hogy ezek a gesztenyefák nem olcsók és ki fogja finanszírozni az utógondozást, 
ez mennyibe fog kerülni és mikor kerül sor a pótlásra.
Gulyás Katalin:  Kb. két hét alatt elvégzik a fáknak a kivágását, a tuskómarást és utána azonnal pótoljuk a 
fákat. Ez a költségvetésbe betervezésre került 5,2 MFt-tal és már a közbeszerzés folyamatban van.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     102/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a nagygombosi gesztenyefasor pótlásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel a nagygombosi geszetnyefasor fáinak  pótlására és gondozására.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
megkötésére azzal, hogy azt utólagos jóváhagyás céljából a képviselő-testület soron következő ülésére 
terjessze elő.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 5. (a megállapodás megkötésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról

Papp István: Ez az újhatvani tanműhellyel kapcsolatos.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     103/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a vagyonkezelési szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. 
§ (5) bekezdés a) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában levő hatvani 2602 helyrajzi számú, természetben 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. sz. alatt található kivett középiskola megnevezésű, 3580 m2 nagyságú ingatlant a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.; adóazonosító száma: 
15799658-2-41; statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01) vagyonkezelésébe adja, valamint 
felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az erre vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosító 
okiratot aláírja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződést módosító 
okiratot utólagos jóváhagyásra a képviselő-testület munkatervében szereplő soron következő ülésére 
terjessze elő.

Határid  ő  :   2015. március 26.
Felel  ő  s:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

11./ napirendi pont 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetésének módosításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     104/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. 
mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi költségvetésének 
módosítását:

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét               308.462 ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét    309.030 ezer Ft-ban
állapítja meg.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     105/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
2014. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. és 2. 
mellékletét képező, a társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi 
költségvetésének módosítását:

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét              308.393  ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét   308.393  ezer Ft-ban
állapítja meg.



Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

12./ napirendi pont 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szoci-
ális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének elfogadásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     106/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetési javaslatát, annak 
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik:

A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Tanácsa a társulás 2015. évi 
költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét        273.633 ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét    273.633 ezer Ft-ban
állapítja meg.

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. mellékletében 
találhatóak.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     107/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetési javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket 
részletezik:

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal ) 
csökkentett bevételi főösszegét              297.038 ezer Ft-ban
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét   297.038 ezer Ft-ban
állapítja meg.

A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában 
ezen határozat 1. és 2. mellékletében találhatóak.
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszám keretét ezen határozat 3. 
melléklete tartalmazza.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     108/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 



2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. mellékletét 
képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi közvetett támogatásait, főösszegét 13.884.783,- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

13./ napirendi pont 
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     109/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának 
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. 
(II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján Balassa Luca, Balassa Zétény, Szendi Áron, Papp Ágnes 
Verona, Csizmadia Panna, Gyökér Alex, Varga Benedek, Nagy-Varga Júlia, Zsák András, Kardos Lehel, 
Huczka Balázs 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 440.000,- Ft – azaz Négyszáznegyvenezer forint 
– támogatást biztosít Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 
2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére.

Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

14./ napirendi pont 
Előterjesztés a Közlekedési Koncepcióterv elfogadásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     110/2015.     (II.     25.)     számú   –    3   „  igen  ”    szavazattal,   
valamint     1     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Közlekedési Koncepcióterv 
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját 
megtárgyalta és elfogadja. 

Határidő: 2015. február 26.
Felelős:Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

15./ napirendi pont 
Tájékoztató a 2015. évi útkarbantartási feladattervről

A bizottság a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.



16./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról

Kondek Zsolt: Van még cég, a Mátra Aszfalt Kerekharaszton nem lett meghívva, esetleg legközelebb nem 
lehetne őket is meghívni?
Schósz Gabriella: Akik be vannak regisztrálva, azoktól kértük az ajánlatot, szerintem ők nincsenek nálunk 
regisztrálva.
Kondek Zsolt: Herédi cég, általában Pesten dolgozik, de szívesen itt is, hogyha úgy van, legalább tudjuk, 
hogy ők is léteznek.
dr. Szikszai Márta: Szóljál nekik, ha ismered őket, hogy regisztráljanak a Településfejlesztési Osztályon. 
Egy egyszerű adatlapot kell kitölteni és akkor ők is kapnak ajánlatkérésre felhívást.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     111/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak 
karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 
024/16) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási 
munkáival bruttó 19.000.000,- Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
(egységár bruttó 8.547,- Ft / m2).
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

17./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében felvett hiá-
nyosságok megszüntetésével kapcsolatos döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     112/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Százszorszép Óvoda 
villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvében felvett hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 997/2014. (XII. 11.) számú határozatát akként 
módosítja, hogy „Kazinczy út 1.” szövegrész helyébe „Dembinszky út 18.” szövegrész lépjen.

Határidő: azonnal (módosításra)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

18./ napirendi pont 
Beszámoló a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással 
összefüggő bevételeiről és kiadásairól

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     113/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan városi köztemető és az 
Újhatvani köztemető üzemeltetőjének közszolgáltatással összefüggő bevételeiről és kiadásairól szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, mint a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani 
köztemető kegyeleti közszolgáltatójának beszámolóját a köztemetők üzemeltetésével összefüggésben 
felmerült bevételeiről és kiadásairól.

Határidő: 2015. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

19./ napirendi pont 
Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2014. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2015. évi keret fel-
használására

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     114/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2014. évi 
felhasználásáról, valamint javaslat a 2015. évi keret felhasználására szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2014. évi 
felhasználásáról szóló beszámolót.

Határidő: 2015. március 1.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     115/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 2014. évi 
felhasználásáról, valamint javaslat a 2015. évi keret felhasználására szóló beszámolót és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2015. évi 
felhasználására vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint:

− Zöldfelületi rendszer bővítés, illetve felújítás            1.400.000,- Ft
− Lakossági tudatformálás    100.000,- Ft
− Lakossági     Veszélyes     hulladékgyűjtés     (2     alkalommal)                       1.500.000,-     Ft  

Összesen: 3.000.000,- Ft
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.

Határidő: 2015. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

20./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése” tárgyú pályázat-
hoz kapcsolódó döntésekről

Papp István: A kapacitás csökkenése miatt módosítani kell a dolgokat. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     116/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A  Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál 
napelemes rendszer kiépítése”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a KEOP-
4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító számú pályázat keretében”  című pályázathoz a megváltozott 
támogatási feltételek miatt szükséges nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2015. március 2. (nyilatkozatok aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     117/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A  Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál 
napelemes rendszer kiépítése”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A 
Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító 
számú pályázat keretében” című pályázathoz szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló, az 
INCORSO Építész és Építő Műhely Kft.-vel (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 84.) 2014. június 26-
án kötött megbízási szerződést módosítja az alábbiak tekintetében: képviselő, kapcsolattartó és műszaki 
ellenőr személye és a megbízási díj összegének csökkenése.

Határidő: 2015. március 2. (szerződés módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     118/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A  Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál 
napelemes rendszer kiépítése”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A 
Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító 
számú pályázat keretében” című pályázathoz szükséges tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység 
ellátására irányuló, a  Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 
12.) 2014. július 16-án kötött megbízási szerződést módosítja az alábbiak tekintetében: megbízási díj 
összegének csökkenése, kimutatás a részfeladatokról. 

Határidő: 2015. március 2. (szerződés módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     119/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A  Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál 
napelemes rendszer kiépítése”  tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A 
Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító 
számú pályázat keretében”  című pályázathoz szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátására 
irányuló, az ÉSK Tervezőiroda Kft.-vel (székhely: Szentendre, Mandula u. 14/A) 2014. július 16-án kötött 
megbízási szerződést módosítja: teljesítés helye és határideje, megbízó kapcsolattartója, megbízási díj 
összegének csökkenése.

Határidő: 2015. március 2. (szerződés módosítására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

21./ napirendi pont 
Előterjesztés a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról



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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     120/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 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 nemzeti szerinti, nyílt eljárás keretében. A beszerzés nettó becsült értéke  35.328.000,- Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2015. évi költségvetésébe betervezésre került.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Gáz energia beszerzése” elnevezésű, 35.328.000,- 
Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Hargitai János, energetikus;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. március 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

22./ napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-
4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Papp István: Újat kell indítsunk amiatt, hogy itt módosultak a kapacitások és a ráfordítandó összegek is.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     121/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál 
napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében”  tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes 
rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) 
és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 24.500.000,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A Hatvani 5. Sz. Általános Iskolánál napelemes 
rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú pályázat keretében” elnevezésű, nettó 
24.500.000,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.



Határidő: 2015. március 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

23./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázattal össze-
függésben szükségessé  váló közbeszerzési eljárások megindításáról 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     122/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális közösségi központ 
létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé  váló közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása”  című pályázat keretében „Kivitelezési munkák megrendelése”  elnevezésű, a Kbt. 
40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 390.613.858,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű, 
390.613.858,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. március 10. (az eljárást megindító felhívás feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     123/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális közösségi központ 
létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé  váló közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása”  című pályázat keretében „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó 
feladatok elvégzése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési 
eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 11.500.000,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a 
kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, 11.500.000,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 



bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. március 10. (az eljárást megindító felhívás feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     124/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális közösségi központ 
létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé  váló közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása”  című pályázat keretében „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 16.000.000,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű, 16.000.000,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. március 10. (az eljárást megindító felhívás feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     125/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Multifunkcionális közösségi központ 
létrehozása, fejlesztése” tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé  váló közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális 
feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Műszaki ellenőri feladatok megrendelése” elnevezésű, a 
Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 9.200.000,- Ft.
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Műszaki ellenőri feladatok megrendelése” 
elnevezésű, 9.200.000,- Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 



keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető;
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető;
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. március 10. (az eljárást megindító felhívás feladására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

24./ napirendi pont 
Előterjesztés ”Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása” 
című pályázathoz kapcsolódó döntésekről

Papp István: A tavalyi árszintet fogjuk kapni, azok pályázhatnak, akik tavaly pályáztak már.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     126/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Közfoglalkoztatással egybekötött 
szociális földprogram megvalósításának támogatása” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a SZOC-FP-15-KOZ 
kódszámú, a ”Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása” tárgyú 
pályázati felhívásra, amelynek célja, hogy közfoglalkoztatottak bevonásával növénytermesztést folytasson a 
közétkeztetést végző konyha ellátására a 2014. évben elnyert pályázat támogatói döntésében szereplő 
változatlan tartalommal és változatlan támogatási kondíciók mellett. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok  aláírására, a pályázattal 
kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2015. március 2. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     127/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Közfoglalkoztatással egybekötött 
szociális földprogram megvalósításának támogatása” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SZOC-FP-15-KOZ kódszámú, a ”Közfoglalkoztatással 
egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatása”  tárgyú pályázatban foglaltak teljesülése 
érdekében együttműködési megállapodást köt a Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhelye:3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.), mint szakmai partnerrel a pályázati célok eredményes megvalósításáért. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2015. február 27. (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

25./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése”  elne-
vezésű közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában meghozandó döntésekről

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     128/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.)  számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
MINDENAMIIRODA Kft. (1135 Budapest, Csata u. 25.) ajánlattevőnek az 1. részre benyújtott ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
nem felel meg az ajánlatkérő által előírt, a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmassági 
követelményeknek, illetve az ajánlat nem felel meg teljesen az ajánlattételi felhívásban előírtaknak

Határidő: 2015. február 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     129/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.)  számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
MINDENAMIIRODA Kft. (1135 Budapest, Csata u. 25.) ajánlattevőnek a 2. részre benyújtott ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem 
felel meg az ajánlatkérő által előírt, a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmassági 
követelményeknek.

Határidő: 2015. február 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     130/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.)  számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
MINDENAMIIRODA Kft. (1135 Budapest, Csata u. 25.) ajánlattevőnek a 3. részre benyújtott ajánlata a 
Kbt. 74. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem 
felel meg teljes mértékben az ajánlatkérő által előírt, a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeknek.

Határidő: 2015. február 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     131/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.)  számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Csóker' 
60 Kft. (3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) ajánlattevőnek a 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem felel meg teljes 
mértékben az ajánlatkérő által előírt, a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmassági 
követelményeknek.

Határidő: 2015. február 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     132/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.)  számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy Friedrich 
Ágnes Gerda e.v. (3000 Hatvan, Barcsay Jenő út 51.) ajánlattevőnek a 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 
74. § (1) bekezdés d) és e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem 
felel meg teljes mértékben az ajánlatkérő által előírt, a  szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai 
alkalmassági követelményeknek, illetve a benyújtott ajánlat nem felel meg teljes mértékben az ajánlattételi 
felhívásban előírt feltételeknek.

Határidő: 2015. február 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     133/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.)  számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a 
SZARVAS Kft. (5100 Jászberény, Thököly u. 9.) ajánlattevőnek a 3. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata nem felel 
meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek.

Határidő: 2015. február 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     134/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és 
papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a TREND-Papír Kft. (székhely: 2310 
Szigetszentmiklós, Szerelő u. 2.) 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 3.899.085.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. február 27. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     135/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő 
anyagok beszerzése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a TREND-Papír Kft.  (2310 Szigetszentmiklós, Szerelő u. 2.) - 
Irodamarket Kft. (1044 Budapest, Óradna u. 5.) közös ajánlattevőket nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 
közös ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek, alkalmasak mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlatuk 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 5.589.315.-Ft + ÁFA ajánlati 
ár összeget.

Határidő: 2015. február 27. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     136/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő 
anyagok beszerzése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Csóker' 60 Kft. (3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) 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 2.578.420.-
Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. február 27. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     137/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
909/2014. (XI. 27.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő 
anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része 
tekintetében második helyezett ajánlattevőnek Friedrich Ágnes Gerda e.v. (3000 Hatvan, Barcsay Jenő út 
51.) 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 második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
érvényes ajánlatot, azaz 3.959.396.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. február 27. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

26./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében”  tárgyú 
pályázattal kapcsolatos döntésekről

Papp István: Muszáj kitenni ezt a picike táblát, nem nagyobb, mint egy A4-es szerintem.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     138/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TÁMOP-3.2.12-12/1-
2012-0010 kódszámú „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatás fejlesztése érdekében”  tárgyú 
pályázat keretén belül a kötelező nyilvánossággal járó feladatokkal összefüggésben 1 db "D" típusú 
tájékoztató tábla elkészítésével az AE Design és Grafika Bt.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Kossuth út 
33.) bízza meg bruttó 4.064,- Ft összegben.
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel.



Határidő: 2015. március 1. (megrendelésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

27./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Engedélyezési tervdokumentáció, vázlatrajzok elkészítése és a kapcsolódó feladatok 
elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredménye tárgyában meghozandó döntésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     139/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület az 
57/2015. (II. 12.) számú határozata alapján indult, „Engedélyezési tervdokumentáció, vázlatrajzok 
elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése”  elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az INCORSO Építész és Építőműhely Kft. (1025 
Budapest, Szépvölgyi út 84.) 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 12.900.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget.

Határidő: 2015. február 25. (az írásbeli összegezés megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

28./ napirendi pont 
Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott határo-
zatainak végrehajtásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     140/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 2014. évben átruházott hatáskörben eljárva hozott 
határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

29./ napirendi pont 
Beszámoló a környezetvédelmi tanácsnok 2014. évi tevékenységéről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     141/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a környezetvédelmi tanácsnok 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a környezetvédelmi tanácsnok 
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

30./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város belterületén lévő buszváró pavilonok törött, sérült elemeinek pótlásáról

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



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     142/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan város belterületén lévő buszváró pavilonok törött, sérült 
elemeinek pótlásával ifj. Kormos László (székhely:3000 Hatvan, Hunyadi tér 3.)  egyéni vállalkozót bízza 
meg, az alábbi egységárakkal:

Üvegezés

1240x2100 mm 39.000,-Ft

1360x2000 mm 38.608,-Ft

1160x2000 mm 32.512,-Ft

Polikarbonát tető

2100x4800 mm 83.500,-Ft

bruttó 500.000,-Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között az „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll.

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

31./ napirendi pont 
Előterjesztés a Köztársaság utcai belvíz átemelő telep karbantartási munkálatainak megrendeléséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     143/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva Hatvanban, a Köztársaság utcai belvíz átemelő telep karbantartási feladatainak 
elvégzésével Karácsony Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, Fecske utca 27.) bízza meg 
bruttó 898.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

32./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város közigazgatási területén belül található zárt csapadékcsatorna szakaszok 
tisztításáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     144/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva a Hatvan közigazgatási területén belül lévő, egyes zárt csapadékcsatorna szakaszok 



tisztítási munkáival a Végső és Fehér Kkt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.) bízza meg bruttó 940,- 
Ft/fm egységáron, 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

33./ napirendi pont 
Előterjesztés a csapadékvíz elvezető hálózat hibáinak kijavításával és fejlesztésével kapcsolatos dönté-
sekről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     145/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva Hatvanban, a Kossuth tér 1. szám alatt található általános iskola, Iskola utcai oldala 
mellett található csapadékvíz-elvezető rács kijavításával, a MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kertész utca 64.). bízza meg, bruttó 39.210,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 16. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     146/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva Hatvanban, a Hunyadi tér tér 7/a. és a Hunyadi tér tér 8. számú ingatlanok mellett 
található közút részét képező, 2 darab csapadékvíz elvezető rács javításával és szintbehozatalával, a 
MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, bruttó 51.100,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 16. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     147/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva Hatvanban, a Mészáros Lázár utca 4., 9. és a 10 számú ingatlanok előtt található 
közterület részét képező, 3 darab csapadékvíz elvezető akna javításával és szintbehozatalával, valamint a 
Mészáros Lázár utca 4. számú ingatlan előtt található közúton 1 darab víznyelő helyreállításával, a Building 
Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.) bízza meg, bruttó 170.889,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 16. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     148/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva Hatvanban, a Kölcsey utca 35/b. számú ingatlan mellett található közútról, az ingatlan 
mellett található járdára befolyó csapadékvíznek, a Damjanich utcában található árokba történő 
elvezetéséhez szükséges munkálatok elvégzésével, a Norma-Bau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron utca 22.) bízza meg, bruttó 73.660,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 16. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     149/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva Hatvanban, a Kölcsey utca és a Váczi Mihály utca kereszteződésében található, Kölcsey 
utca 22/a. számú ingatlan előtti árok burkolásával a mederfenéktől 60 cm magasságig és az ingatlan Kölcsey 
utcai megközelíthetőségét biztosító bejáró alatt, 300 mm átmérőjű áteresz beépítésével a felszín alatti 
csatornarendszerbe történő elvezetéshez szükséges lejtéssel, valamint a lakóépület tetejéről a Kölcsey utcai 
oldalon lefolyó csapadékvíznek az árokba történő felszín alatti bevezetéséhez szükséges munkálatok 
elvégzésével, a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg, bruttó 214.827,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 16. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     150/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva Hatvanban a Bajcsy-Zsilinszky út 13. számú, óvoda megnevezésű ingatlan, Toldi utcai 
megközelítését biztosító bejáró alatt, a Toldi utcai árkok közötti átfolyás biztosítása érdekében, a 300 mm 
átmérőjű áteresz helyreállításához szükséges munkálatok elvégzésével, a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg, bruttó 72.136,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 16. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     151/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva Hatvanban, a Balassi Bálint út 3. számú ingatlan mellett található járda részét képező, 2 
darab csapadékvíz elvezető rács helyreállításához szükséges munkálatok elvégzésével, a MÉZSORÁS-
Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, bruttó 44.450,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen rendelkezésre áll.



Határidő: 2015. március 16. (szerződéskötésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

34./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város belterületi közmű-nyilvántartási munkáinak megrendeléséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     152/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság”  alcím alatti 
16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város belterületi központi közmű-nyilvántartási 
feladatainak ellátásával Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza 
meg 1.200.000,- Ft + ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben 
az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok 
végzése” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     153/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság”  alcím alatti 
16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város belterületi csapadékcsatorna hálózat 
szakági nyilvántartási feladatainak ellátásával Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 Lőrinci, 
Tölgyfa utca 1.) bízza meg 450.000,- Ft + ÁFA összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben 
az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Központi közmű-nyilvántartás (KKN) feladatok 
végzése” költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

35./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák megrendelésé-
ről

Papp István: Itt több ilyen ingatlan is lesz, erre egy általános keretet adtunk meg.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     154/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság”  alcím alatti 
16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a szükséges értékbecslési munkák elvégzésével a 
BEHIBITA ZONE Kft. (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, nem lakáscélú helyiségek: bruttó 22.000,- Ft
- Beépítetlen területek, mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok: 17.000,- Ft



Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben 
az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll.

36./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges birtokjogi munkák megrendeléséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     155/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben 
az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 31. (szerződés megkötésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

37./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2015. évi vízminta-vételezési feladatokról

Papp István: Ez kötelező feladatunk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     156/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva a volt dögkút mellett található monitoring kút 2015. évi kétszeri vízminta-vételezési, 
valamint ellenőrzési munkálataival az NNK  Kft.-t (4025 Debrecen, Iskola utca 3. Tt/1.) bízza meg bruttó 
44.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a 2015. évi városüzemeltetési feladatai között a dögkút monitoringozása költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. május 15. (a munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     157/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva a város közterületein lévő vízminta-vételezési és általános vízkémiai, valamint 
bakteriológiai szempontból 2015. évi vízminta-vételezési és ellenőrzési munkálataival az NNK Kft.-t (4025 
Debrecen, Iskola utca 3. Tt/1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 
500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a 2015. évi városüzemeltetési feladatai között a Város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll.



Határidő: 2015. május 15. (a munkák befejezésére)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

38./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálóirtási munkák megren-
deléséről

Papp István: Amióta a Cunami Bt. csinálja, azóta mifelénk alig van egy-egy szúnyog, máskor meg 
állandóan volt. Nagyon jól csinálják és jó áron. Látható, hogy mekkora árkülönbségek vannak. Ez az ő 
javukra írandó, gyakorlati tapasztalat.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     158/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és rágcsálómentesítési feladatok 
ellátásával a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak 
u. 49.) bízza meg bruttó 3.238.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a 2015. évi városüzemeltetési feladatai között a mezőgazdasági feladatok költséghelyen 
rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. május 20. (a szerződés aláírására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

39./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok felszá-
molásáról

Papp István: Az újhatvani temetőben is van két kupac. Kellene odatenni majd egy kamerát, ha fejlesztjük 
azt a részt is.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     159/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok 
elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Szé-Gé Trans Kft.-t (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona u. 4.) 
bízza meg – inert hulladék esetében bruttó 8.128,- Ft/m3, kommunális hulladék esetében bruttó 9.906,- Ft/m3 

árakon – legfeljebb bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a 2015. évi városüzemeltetési feladatai között az illegális hulladéklerakók felszámolása 
költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. március 20. (szerződés aláírására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

40./ napirendi pont 
Előterjesztés a forgalomtechnikai módosításról

Papp István: Ez a Kodály Zoltán Általános Iskola előtti rész. Hiába van parkolója, sajnos beállnak oda. Meg 
kell szüntetni,  nem szabad hagyni, hogy ott  ugyanúgy folytassák ezt az úgymond illegális tevékenységet, 
hogy megállnak. Nagyon jó kis parkoló van ott, az irány is be van mutatva, hogy hogyan kell közlekedni.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     160/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Géza fejedelem utcának a Hatvani Kodály Zoltán Általános 
Iskola előtti szakaszára vonatkozóan "Behajtani tilos" tábla, alatta "Kivéve lakók" kiegészítő tábla kerüljön 
elhelyezésre.

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

41./ napirendi pont 
Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     161/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva 5 db szemétgyűjtő és 6 db ülőpad beszerzésével a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 
Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 597.281,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 2/a. 
mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és községgazdálkodás terhére biztosított.

Határidő: 2015. március 9. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

42./ napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásról

Papp István: A Trianon téren meg van dőlve egy fa, nehogy kiboruljon véletlenül. Mivel  lesz rendezve, 
úgyis ki kell vágnunk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     162/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú hatvani 3978/61 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Hatvan, Trianon téren álló 1 db fűzfa kivágásához, 
azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db kislevelű hárs növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, 
Trianon téri közterületen.

Határidő: 2015. március 10. (fakivágási kérelem benyújtására)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési Osztály útján

43./ napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya nyitva tartásának meghosszabbításával kapcsolatos döntésekről 

Papp István: Vasárnapig meg lesz hosszabbítva.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     163/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya kiszolgálásához szükséges 3 db 



mobil WC bérlésével a Mobil Rendezvény Technika Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Iglói u. 5.) bízza meg 
bruttó 26.670,- Ft összegben 2015. február 15-től 2015. március 1-ig.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X.30.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     164/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya gépészetének védelmére 31,5 fm 
ideiglenes kerítés kialakításával a Mobil Rendezvény Technika Kft.-t  (székhely: 1118 Budapest, Iglói u. 5.) 
bízza meg bruttó 7.360,- Ft összegben 2015. február 15-től 2015. március 6-ig, a nyitvatartási időszakon 
felüli további 5 napra.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X. 30.) számú határozata alapján a pénz-
ügyi forrás rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     165/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya bélelt sátorral történő lefedésével 
a Tofi 2005 Kft.-t (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.)  bízza meg bruttó 354.536,- Ft összegben 2015. február 15-
től 2015. március 1-ig.
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 838/2014. (X.30.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság     166/2015.     (II.     25.)     számú   –    4   „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
837/2014. (X.30.) sz. határozata alapján 2015. február 9-től 2015. március 1-ig tartó időszakban 300,- Ft-os 
belépőjegy és 400,- Ft-os korcsolyabérlésre vonatkozó kedvezményes jegyárakat állapít meg a hatvani 
közép- és általános iskolák tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére a hétfői, keddi, szerdai, 
csütörtöki napokon 15:00 és 19:30 óra között az alábbiak szerint:

− február 9-én (hétfőn): a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 10-én (kedden): a Hatvani 5. Számú Általános Iskola, az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola és a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola tanulói jogviszonnyal 
rendelkező diákjai részére

− február 11-én (szerdán): a Hatvani Szent István Általános Iskola és a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 12-én (csütörtökön): a Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
és a Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 16-án (hétfőn): a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 17-én (kedden): a Hatvani 5. Számú Általános Iskola, az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola és a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola tanulói jogviszonnyal 
rendelkező diákjai részére

− február 18-án (szerdán): a Hatvani Szent István Általános Iskola és a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére



− február 19-én (csütörtökön): a Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
és a Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 23-án (hétfőn): a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola és a Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 24-én (kedden): a Hatvani 5. Számú Általános Iskola, az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola és a Széchenyi István Római Katolikus Középiskola tanulói jogviszonnyal 
rendelkező diákjai részére

− február 25-én (szerdán): a Hatvani Szent István Általános Iskola és a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 26-án (csütörtökön): a Hatvani Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
és a Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai részére

− február 27-én (pénteken): ingyenes jégdisco

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését 9.50 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné               Papp István

 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                 Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
            Bizottság elnök-helyettese                          Bizottság elnöke        


