
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. szeptember  9-én 10.00 órakor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

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

Igazoltan távol maradt: Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes, Marján János tag 

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3  fő  van  jelen), 
megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Bagi Miklós  legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Bagi Miklóst a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   809  /2015.     (IX.   09  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. szeptember 9-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a Lőrinci-Nagykáta 120 kV-os távvezeték szabványosításáról

2. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról

3. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról

Előterjesztő, előadó 1-3. napirendi pontig Schósz Gabriella településfejlesztési 
osztályvezető

Határidő: 2015. szeptember 9.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 



1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Lőrinci-Nagykáta 120 kV-os távvezeték szabványosításáról

Papp István: Volt egy árajánlatkérés és a legkedvezőbbet választottuk.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   810  /2015.     (IX.   09  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Lőrinci-Nagykáta 120 kV-os távvezeték 
hálózat szabványosítási munkájával az SAG Hungária Kft.-t (székhely: 1116 Budapest, 
Mezőkövesd út 5-7.) bízza meg bruttó 2.216.150,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás a képviselő-testület 613/2015 (IX.3) számú határozatával biztosított.

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

2./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról

Schósz Gabriella: Ez a Béla utcába lenne, a lakók a dohánybolt  miatt kérik elsősorban, hogy 
forgalomcsillapító küszöb legyen elhelyezve, mert nagyobb lett a forgalom. A Gábor Áron utcába a 
párhuzamos közlekedéshez még táblákat szükséges elhelyezni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   811  /2015.     (IX.   09  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Béla utca 6-8. sz. és 5. sz. 
ingatlanok elé forgalomtechnikai küszöbök kerüljenek elhelyezésre.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   812  /2015.     (IX.   09  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Gábor Áron utcában a 
párhuzamos közlekedés feltételei kerüljenek biztosításra a burkolati jelek felfestése mellett KRESZ 
táblák elhelyezésével:
Gábor Á. u.  Mészáros Lázár utca felőli csatlakozásánál „Megállni tilos”  és „Besorolás rendjét 
jelző” tábla kerül elhelyezésre, amely a Czóbel Béla utca becsatlakozását követően megismétlésre 
kerül, a melléklet szerint.

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



3./ napirendi pont 
Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   813  /2015.     (IX.   09  .)     számú   –  3  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Bethlen Gábor utca 28. számú ingatlan előtti 
„K-szegélykő”  betonágyazatba történő lerakási munkáival és a szükséges útjavítási munkák 
elvégzésével a szegélykő és az útfelület találkozásánál összesen 28 méter hosszúságban a 
KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 270.000,-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 Papp István önkormányzati képviselő képviselői 
kerete terhére rendelkezésre áll.

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 10.10 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
          Bagi Miklós                                   Papp István

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


