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

Városfejlesztési Bizottsága 2015. március 25-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   
Papp István  bizottsági elnök 
Köves Gábor Nándorné  bizottsági elnökhelyettes 
Bagi Miklós  bizottsági tag    
Marján János     bizottsági tag  
Palik Józsefné    bizottsági tag 
 
 
Kondek Zsolt     képviselő, állandó meghívott (később érkezik) 
 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Veres András    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 
Schósz Gabriella     településfejlesztési osztályvezető 
Tóth Ivett    pályázati osztályvezető 
Philipp Frigyes   főépítész (később érkezik) 
Gulyás Katalin   főkertész 
Smidné Vereb Julianna   Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezető 
Szabó Ottó   Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.  
   ügyvezető igazgató 
   
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt tagjának részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv 
aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a 
jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes legyen. 
Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 

 
 

Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi 
előterjesztéseket vegye fel a bizottság az ülés napirendjei közé:  
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- Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a 
Hatvani járásban” című pályázattal kapcsolatos döntésekről 

 
- Előterjesztés önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások 

elszámolásáról 
 

- Előterjesztés az önkormányzati kezelésű utak útjavítási munkáinak 
elvégzésével kapcsolatos döntésről 

 
 

Papp István bizottsági elnök 
Elmondta, hogy Philipp Frigyes főépítész úr jelezte, hogy később érkezik a bizottság ülésére, 
ezért az őt érintő meghívó szerinti 7., 8. és 9. napirendi pontokat az ülés végén tárgyalja a 
bizottság.   
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
194/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. március 25-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani 
járásban” című pályázattal kapcsolatos döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
2. Előterjesztés önkormányzati ingatlanokon végzett beruházások elszámolásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
3. Előterjesztés az önkormányzati kezelésű utak útjavítási munkáinak elvégzésével 

kapcsolatos döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 

önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi kiemelt rendezvényeinek 

időpontjairól 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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7. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött 
bérleti szerződés módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés a DIGI távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 

kötendő együttműködési megállapodásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
9. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
10. Előterjesztés idős fák ifjítási- és gallyazási munkáiról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés faültetéssel kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
12. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásáról szóló szerződésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
14. Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges ingóságok 

megvásárlásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés vagyonkezelési szerződést módosító okirat utólagos jóváhagyásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
16. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. 

közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés piac tervezéssel kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
18. Beszámoló a 2014. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 

2015. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret 
felhasználására 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

19. Előterjesztés a hatvani 2991 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról szóló Képviselő-testületi 
határozat módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlannal 
kapcsolatos tulajdonosi döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 

módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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22. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő üzlethelyiség, 
nem lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
23. Előterjesztés irodahelyiség bérbeadásáról a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 

részére 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés a hatvani Szúnyog szigeten található magántulajdonú ingatlanok 

kisajátításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
25. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés Megbízási szerződés megkötésének utólagos jóváhagyásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
27. Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása”, illetve „A Hatvani 

Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárások megindításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervéről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
29. Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi központ létrehozása, fejlesztése” tárgyú 

pályázattal összefüggésben szükségessé váló közbeszerzési eljárások 
megindításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
30. Előterjesztés épületenergetikai pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
31. Előterjesztés szándéknyilatkozat benyújtásáról Tourinform iroda létesítése céljából 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközséggel megkötendő 

megállapodás előkészítéséről és megkötéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 

városrészben” című pályázathoz kapcsolódó beszerzésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
34. Előterjesztés a meglévő térfigyelő kamerarendszer erősáramú szabványosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
35. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés a csapadékvíz elvezető hálózatot érintő javítási munkálatokkal 

kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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37. Előterjesztés áteresz utólagos elhelyezéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
38. Előterjesztés a hatvani Horváth Mihály út 8. számú ingatlanon elhelyezendő zárt 

láncú térfigyelő kamerarendszer átjátszási pontról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
39. Előterjesztés egyes tervezési feladatokkal és kerékpáros nyilvántartással 

kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
40. Előterjesztés virágágyás burkolatjavítási munkáiról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
41. Előterjesztés a 2015. évben megrendezendő lakossági veszélyes 

hulladékgyűjtésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
42. Előterjesztés utcabútorok és kiegészítők beszerzéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
43. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
44. Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről szóló 

együttműködési megállapodás megújításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
45. Előterjesztés Hatvan Város Településfejlesztési Koncepciójának aktualizálásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
46. Előterjesztés művészeti alkotások közterületen való elhelyezéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Határid ő: 2015. március 25. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 

         Papp István bizottsági elnök 
A napirendi pontok közé újonnan felvett el őterjesztések áttekintésére 5 perc olvasási 
szünetet rendel el. 
       
 
1. napirendi pont 

Előterjesztés a „Területi együttm űködést segít ő programok kialakítása a Hatvani 
járásban” cím ű pályázattal kapcsolatos döntésekr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Még a múlt évben pályázatot nyújtott be Hatvan Város Önkormányzata ebben a tárgyban és 
március 10-én kaptuk az értesítést, hogy 21 millió 99 1 ezer forintot nyertünk. 
Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a járásban működő települések közötti kapcsolattartást, 
szakmai együttműködést segítse elő. Ennek a projektmenedzsment feladati ellátására 
árajánlatokat kértünk be. 
Ez a pályázat az előző ÁROP-osnak a folytatása, jobban leszűkítve a Hatvani járásra. 
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A második határozati javaslat pedig a szakértői szolgáltatások megrendelése közbeszerzési 
eljárás megindításáról szól. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mit fog ez jelenteni? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Különféle szakmai területet érintően eszmecserék, lehet településfejlesztés, pályázati források 
felhasználása, de lehet ugyanilyen kérdés például, hogy hogyan alkalmazzák a különböző új 
jogszabályokat. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Szakmai megbeszélések, programok első sorban. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
195/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Területi együttműködést 
segítő programok kialakítása a Hatvani járásban” című pályázattal kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 kódszámú, 
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani járásban” című pályázathoz 
szükséges teljes körű projektmenedzsment feladatok ellátásával Szépréti Zita egyéni 
vállalkozót (székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 2-4.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 592.000,- Ft összegben. A pénzügyi forrás 
pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (a szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
196/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Területi együttműködést 
segítő programok kialakítása a Hatvani járásban” című pályázattal kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Szakmai szakértői szolgáltatások 
megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 azonosítószámú pályázat keretében” 
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elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. A beszerzés nettó becsült értéke 15.037.000, -Ft. 
A pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Szakmai szakértői szolgáltatások 
megrendelése az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 azonosítószámú pályázat keretében”  
elnevezésű, 15.037.000, -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.) Tyukodiné Márkus Marianna, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati ingatlanokon végzett beruh ázások elszámolásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
197/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta önkormányzati ingatlanokon 
végzett beruházások elszámolásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. által önkormányzati tulajdonon végzett beruházások vonatkozásában jelen 
határozat melléklete szerinti értékbecslés alapján elszámol a gazdasági társasággal bruttó 
24.345.043,- Ft, azaz Huszonnégymillió-háromszáznegyvenötezer-negyvenhárom forint 
értéken, számla kiállítása ellenében.  
 
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi 
forrást a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben biztosítja. 
 
Határid ő: 2015. április 15.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati kezelés ű utak útjavítási munkáinak elvégzésével 
kapcsolatos döntésr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
198/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű 
utak útjavítási munkáinak elvégzésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 127/2015. (II. 26.) számú határozatát 
akként módosítja, hogy a „3000 Hatvan, külterület 024/16. hrsz.” szövegrész helyébe „1144 
Budapest, Csertő utca 6–8. 4/111” szövegrész lépjen. 
 
Határid ő: azonnal (módosításra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdál kodási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ez még az AVE-s üggyel kapcsolatos. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
199/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., továbbiakban: Társulás) – 
tagönkormányzat képviselő-testülete, a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás Társulási Megállapodását és mellékleteit az időközben bekövetkezett 
jogszabályváltozásra (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény), valamint egyes tagönkormányzatok 
indítványára figyelemmel a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja, valamint 
elfogadja a Társulási Megállapodásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozat kivonatának 
megküldésével a képviselő-testület döntéséről értesítse a Társulási Tanács Elnökét. 
 
Határid ő: 2015. március 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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5. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt.-vel megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás  céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésér ől szóló közszolgáltatási szerz ődés módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Az előterjesztés mellékletét képezi a közszolgáltatási szerződés. Vastagon szedetten láthatóak 
azok a változások, amelyeket átvezettünk az okiraton. Részben szervezeti változások 
átvezetése történt, illetőleg ami nagyon fontos, a pénzügyi rendelkezésekben megjelölt két 
érdemi nagyobb változás, amely arról szól, hogy az üres önkormányzati lakások és nem lakás 
célját szolgáló helyiségek tekintetében a fenntartásával kapcsolatban felmerülő indokolt 
költségeket a közszolgáltató részére az önkormányzat negyedévente megtéríti. Azért volt fontos 
módosítani a szerződést, mert ahogy a peres eljárások illetőleg a szerződés megszüntetések 
következtében nő az önkormányzat részére - sajnos sokszor rossz állapotban -, visszakerült 
önkormányzati bérlakásoknak a száma, a Kft.-nél folyamatosan felmerülnek olyan indokolt 
költségek, amelyek az ingatlanállomány fenntartásával kapcsolatban merülnek fel. 
Kötelező olyan minimális közüzemi díjat fizetni – villany, illetve hogy ne fagyjanak szét a 
vezetékek, valamennyi fűtés számla, közös költség -, amik a közszolgáltatónál felmerült 
indokolt költségek. Ezek a tulajdonost azért kell, hogy terheljék, mert nincs benne bérlő. Nehéz 
kérdés, mert rövid idő alatt valamennyi önkormányzati bérlakásnak a felújítása, illetve a 
lakhatás céljára alkalmassá tétele jelentős költséget emészt fel. Nyilván itt megfelelő 
szempontok alapján történik annak a meghatározása, hogy melyik ingatlan kerül felújításra, 
illetőleg utána bérbeadásra. 
Ezek a költségek viszont eddig indokolatlanul a Kft.-nél voltak. 
A másik érdemi változás pedig az, hogy a 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 23. §. (3) 
bekezdése alapján a jól fizető bérlők 1 havi díjat visszakapnak az éves, őket terhelő bérleti 
díjból. Ez önkormányzati rendelet alapján a tulajdonosnak a jogosultsága a jól fizető bérlőnek. 
Ez indokolatlan szintén, hogy a közszolgáltató viselje. Ennek a megtérítéséről szól a 
szerződésnek ez a rendelkezése, mely szerint a tárgyévet követő év április 30. napjáig 
elszámolásra kerül a jól fizető bérlők részére az önkormányzati rendelet alapján visszafizetett 
díjnak az összege. Ez nem terhelheti  az üzemeltetőt. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Kérdésem lenne, de köszönöm, nagyjából már kaptam rá választ, mert azt kérdeztem volna, 
hogy miért vált esedékessé a felülvizsgálat, de ezt így most már megértettem. Illetve ezt is 
értem, hogy akkor negyedévente az önkormányzat akkor elszámolást készít. Ez eddig nem így 
volt? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Nem így volt. 
 
Szabó Ottó ügyvezet ő 
Pontosabban mi készítünk elszámolást az önkormányzat felé. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Annak érdekében, hogy a Kft. tevékenysége kicsit összeszűkült, és hogy profiltiszta és 
gazdaságilag abszolút indokolt módon történjen ennek a működése ez annak a folyománya, 
hogy felülvizsgáltuk, hogy mik azok a pontok, amelyek esetében a tulajdonos és a 
közszolgáltató közötti jogviszonyban még vannak olyan kérdések, amik nem rendezettek és ezt 
találtuk. Nyilván folyamatosan felülvizsgálatra kerül és lehet, hogy lesznek még olyan pontok, 
amik módosításra kerülnek, de most ezt tartottuk fontosnak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
200/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött önkormányzati tulajdonban álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási 
 Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes 
 Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú 
 gazdasági társasággal az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára 
 szolgáló helyiségek üzemeltetése vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és 
 egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
 
2.  A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe 
 foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
 közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2015. március 27. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi kie melt rendezvényeinek 
időpontjairól  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
201/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 4/A. § (2) bekezdése 
szerinti átruházott hatáskörében eljárva az alábbi kiemelt rendezvények időpontjait elfogadja, 
amelyek ezzel kiemelt időszaknak minősülnek a közterület használat engedélyezése során. A 
közterületet használók a rendelet 4/C. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni. 
 
2015. évben az alábbi időpontokban kerülnek megrendezésre a kiemelt városi rendezvények: 
  
 Tavaszi Fesztivál:  

 - március 28.  Hatvani Csata 
 - március 29.  Egy éves a Vadászati Múzeum 
 - április 25.   Egészségnap és Futófesztivál 
 - május 1.   Városi Majális és Civil Sokadalom 
 - május 31.   Városi Gyermeknap, Hősök napja 
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 Hatvani Nyár:  

 - június-szeptember Jam Garden 
 - június 4.   Trianoni megemlékezés 
 - július 22-26.  Reggae Camp 
 - augusztus 7-8-9. Retro Fesztival, Roncsderby 
 - augusztus 20. Szent István Napja, Államalapítás Ünnepe 
 - augusztus 22. Zengő Roadshow 

 
 Őszi Fesztivál:  

 - szeptember 25-26.  Határtalan Zenei Fesztivál 
 

 Díszpolgári cím, és a Polgármesteri Díszoklevél kitüntetés 
átadása 

 
      Diákpolgármester választás 
 

 - szeptember vége    Heves megyei Diák Duatlon Döntő 
 - október 9-11. Sörfesztivál 
 - október 17.   Alpok Adria, Opera Gála, Országos Nyugdíjas Találkozó 
 - november-február  Jégpálya 

  
 Adventi Rendezvénysorozat:  

 - november 29. Advent első vasárnapja 
 - december 1-27.  Karácsonyi vásár 
 - december 27-30. Karácsonyi Labdarúgó Kupa 

 
A rendezvények pontos időpontjai a szervezés függvényében kerülnek meghatározásra. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda és a 
Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felel ősségű Társasággal kötött bérleti 
szerződés módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását és 
az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
202/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti szerződés módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal 2014. július 24. napján konyhaként és étkezőként működő ingatlanrészek 
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tárgyában megkötött bérleti szerződés jelen határozat mellékletében foglaltak szerint egységes 
szerkezetben módosítja, és felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a DIGI távközlési és Szolgáltató Korláto lt Felel ősségű Társasággal 
kötend ő együttm űködési megállapodásról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
203/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a DIGI távközlési és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 01-09-667975, 
adószáma: 12175136-2-44) a Hatvan Város Önkormányzata által a város területén 
üzemeltetendő ingyenes WIFI HOTSPOT technikai segítésére a jelen határozat mellékletét 
képező szerződésben foglaltak szerint. 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírásra. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda m űködési rendjének módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nagyon örülök a diák és nyugdíjas jegynek, melyet korábban már reklamáltunk és most végre 
megvalósult. Köszönöm. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
204/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

 

136 
 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi 
Uszoda működési rendjének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Markovits Kálmán Városi Uszoda 
(3000 Hatvan, Hajós Alfréd út 2.) jelen határozat mellékletét képező működési rendjét 2015. 
április 1-i hatállyal. 
 
Határid ő: 2015. március 27. 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés id ős fák ifjítási- és gallyazási munkáiról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Miket fogunk kiszedni? 
 
Gulyás Katalin f őkertész 
Semmit. Csak gallyazunk. Gallyazunk és ifjítunk. Ez azt jelenti, hogy durván lesz visszavágva, 
de eddig ezt olyan nem szakemberek végezték, akik ehhez nem értenek. 
Olyan cégeket kerestem meg, akik ezt szakszerűen végzik, tehát nem csak nyirbálják össze-
vissza, hanem esélyt adnak arra, hogy ezek a fák megmaradhassanak. 
Nem az egész város területéről van szó, hanem a városközpont, a Kossuth tér, a kastély 
udvarán lévő fák, illetve a védett fáink, ide tartozik a Boldogi úti platánsor is valamint néhány 
egyedi fánk, amelyek bekerültek a védett fák közé. 
 
Marján János bizottsági tag 
A közútkezelő megoldaná ezt is. 
 
Gulyás Katalin f őkertész 
A közútkezelő nem nagyon old meg semmit, amit megold, azon látjuk, hogy milyen munkát 
végez. 
Ahhoz, hogy ezek a fák tovább éljenek és megmaradjanak, ahhoz erre szükség van. 
 
Marján János bizottsági tag 
Miért nem hamarabb csináltuk már? Annyi fánk nincs meg. 
 
Gulyás Katalin f őkertész 
Ide beletartozott, amire kértem árajánlatot és megcsináltuk a műszeres vizsgálatot, hogy a 
kastély udvarán és Kossuth téren a megvizsgált 100 fából 30-nak a kivágása indokolt. 
A vizsgálat átvilágítja a fát mint egy röntgen és kimutatta, hogy majdnem 50 %-a a fának 
korhadt. 
Ezeket szemrevételeztük is és lecsökkentettük 5-6 darabra. Ezt most elodázzuk, de idetartozik 
például a parókia mellett lévő nagy gesztenyefák közül is legalább 3, amit ki kellene vágni. 
2012. évben már csinált az önkormányzat egy ilyen koncepciót, amelyben már jelezte, hogy ha 
nem is egyszerre, de szükség lesz vadgesztenyefák kivágására. 
Pótolunk is fát természetesen, ősszel 25 fát ültettünk a Kossuth térre és az idénre is van 
betervezve. 
Én sem szeretem a fakivágást és is azért harcolok, hogy ültessünk, de az egyik legkényesebb 
dolog a fák ültetése. Az is ugyanolyan kényes, hogy mit ültessünk és hová. 
A másik kényes dolog a fakivágás de, ezt időnként fel kell vállalni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ha kivágtuk a fákat Nagygomboson, nem tudunk rögtön a helyükbe ültetni? 
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Gulyás Katalin f őkertész 
De, azt most ültetjük. A mai nap kezdjük. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mert az volt az újságban, hogy ősszel. 
 
Gulyás Katalin f őkertész 
Az rossz információ. 
 
Marján János bizottsági tag 
És a Radnóti téren, amik ki lettek vágva fák? 
 
Gulyás Katalin f őkertész 
Azokat is pótoljuk.  
Kondek képviselő úrral és környezetvédelmi ügyintézővel kimegyünk és ha valamire kimondjuk, 
hogy kivágjuk, akkor ez előírás is, hogy pótolni kell. Kőrisekkel fogjuk pótolni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nekünk érkeznek be kérések és hivatalosan ez úgy működik, ki kell fizetni érte 3.000,- Ft 
illetéket, mikor beadja papíron az illető. Ezt nem szeretik csinálni, ezért általában mi kimegyünk 
előtte és véleményezzük, hogy beadja-e vagy ne. 
 
Marján János bizottsági tag 
Közterületről van szó. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Igen. Csak azért mondom, el hogy a fa a magasságának az ötszörösét terüli szét a gyökérzet 
és „nagyon szeretjük”, mikor másfél méterre ültetik a fát az épület falától. Mert ha megnő, akkor 
az problémát fog okozni és utána nagyon nehéz kivágatni. 
 
Gulyás Katalin f őkertész 
Nem átgondoltan ültetnek az emberek, ott a csodálatos fa és jönnek, hogy vágjuk ki. Például a 
Kertész utcában, hogy a nyírfákat vágjuk ki, mert allergén. Mondtam, hogy én ehhez nem 
járulok hozzá. Ők ültették és kérdeztem, hogy ki vágja ki. Azt már mi vágjuk ki. 
 
Marján János bizottsági tag 
Elnézést, hogy ilyet kérdeztem, de tavaly, meg tavalyelőtt nagyon sokat kivágtunk. 
 
Gulyás Katalin f őkertész 
Ötszázat ültettünk és az idén is ötszáz fölött lesz. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ha beültetünk egy új fasort, azok kis fák, az senkinek fel sem tűnik. Ha kivágunk egy nagy fát, a 
rönk ott van, azt mindenki rögtön észreveszi. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
205/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az idős fák ifjítási-és gallyazási munkáival a ZÖFE Zöldfelület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-t 
(székhely:1119 Budapest, Than K. u.3-5.) bízza meg  bruttó 2.780.919,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás: Hatvan város 2015. évi költségvetésében az “Idős fák ápolási munkái” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján. 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés faültetéssel kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Gulyás Katalin f őkertész 
Ennek a nagy része a nagygombosi fasorhoz lesz. A fákat is elkezdjük ültetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
206/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
350 db  támasztó karó gyártásával  a Fehér Plasztik  Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Csaba u. 
32.) bízza meg  bruttó 355.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás: Hatvan város 2015. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között a 
Gesztenyefasor (fák, anyagok beszerzése) költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
207/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva   
200 m3 termőföld beszerzésével és szállításával a GÉP-LIGET Építőipari Kft.-t  (székhely: 2330 
Dunaharaszti, Somogyváry u. 27.)   bízza meg  bruttó 647.700,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás: Hatvan város 2015. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között a  
Gesztenyefasor (fák, anyagok beszerzése) költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján. 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre beny újtott pályázatok elbírálásáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nagyon örülök, hogy ennyi mindenki kap és majdnem a megigényelt összeget. Viszont egyet 
nagyon fájlalok, hogy a mozgáskottára 50 ezer forintot kap egy óvoda. Itt van a szempontsor, 
hogy az egészséges életmód, egészségmegőrzés, prevenció. Ez egy olyan fontos dolog egy 
óvodáskorú gyermek életében, hogyha nem adjuk meg neki ezt a fajta nevelést, akkor majd 
mozgáskorlátozott lesz. Most nem bántok meg senkit, de én méltánytalannak tartom ezt az 
összeget. Egy ilyen mozgáskottának az ára közel 180 ezer forint, ahhoz kell még kiképezni 
legalább 2 óvodapedagógust, merthogy fejetlenül ezt nem lehet csinálni.  
Úgyhogy én tisztelettel szeretném kérni, hogy az ilyen nagyobb fajsúlyú pályázatot – mert én 
úgy gondolom, hogy ez az, hiszen a gyerekek mozgásfejlesztését szolgálja és ez egy nagyon 
komoly dolog -, egy kicsit több pénzzel támogassuk már, ha lehet. 
Én megértem a mozgáskorlátozottakat, a szűrőnap is nagyon fontos, hiszen az is prevenció, de 
ez pedig egy életre szóló felkészítés. 
Ez egy nagyon jó módszer, a Soros Alapítvány által kidolgozott mozgáskotta, ami már van 
olyan óvoda, ahol működik. Nem mindegy az sem, hogy milyen felnőtteket nevelünk. 
Tisztelettel szeretném kérni, hogy ne ilyen méltánytalanul kevés összeget kapjon már egy ilyen 
nagy kaliberű pályázat. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Köszönöm szépen, továbbítani fogom a kérést. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez az 50 ezer még ki lesz egészítve, ahogy olvastam az anyagot. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Van önrész, 23 ezer forint. De még akkor mindig hiányzik hozzá jócskán összeg. 179 ezer forint 
és ehhez plusz kell 2 óvodapedagógust kiképezni, hogy ezt tudja alkalmazni, és aki majd 
megtanítja a többieket. De ezt először egy szakembertől kell megtanulni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat  és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
208/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális és egészségügyi 
keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 50.000,- Ft támogatást nyújt a „Hatvani Tűzkerék Alapítvány” A 
beszédben akadályoztatott és nehezen kezelhető gyermekekért valamint a Lelki Elsősegély 
telefonszolgálathoz forduló lakosságért részére, a lelki elsősegély telefonszolgálat önkéntes 
stábjának szupervíziójához és szakmai programokon való részvételéhez. 
„A Hatvani Tűzkerék Alapítvány” 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes 
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő:  2015. április 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
209/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális és egészségügyi 
keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a Hatvan Város és Környéke 
Mozgáskorlátozottainak Egyesülete részére, az egész napos figyelemfelkeltő rendezvény 
fogyatékkal élők elfogadásáról, társadalmi integrációjáról, a hátrányos megkülönböztetésről 
című rendezvény megtartásához.  
Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete 2016. január 10. napjáig köteles 
a pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló 
benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő:  2015. április 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
210/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális és egészségügyi 
keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 50.000,- Ft támogatást nyújt Brunszvik Kisded Alapítvány részére a 
Magyar Mozgáskotta Módszer „Kis” alapkészlet csomag megvásárlásához.   
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes 
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
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A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő:  2015. április 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
211/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális és egészségügyi 
keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt az Albert Schweitzer Kórház 
Alapítvány gyermeknapi szűrőnap című rendezvényének megtartásához.  
Az Albert Schweitzer Kórház Alapítvány 2016. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert 
teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő:  2015. április 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2016. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a köztemetési feladat ellátásról szóló s zerződésről 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
212/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köztemetési feladat 
ellátásáról szóló szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott közköltségen történő eltemetés 
feladatának ellátására határozatlan időre szerződést köt az „Autó-Agró” Temetkezési 
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (3000 Hatvan, Hunyadi tér 5.). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
szerződés aláírására. 
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Határid ő: 2015. április 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 

14. napirendi pont 
Előterjesztés  létesítményüzemeltetési feladatok ellátásához szüks éges ingóságok 
megvásárlásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
213/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta létesítményüzemeltetési 
feladatok ellátásához szükséges ingóságok megvásárlásáról szóló szerződésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonában álló, a Hatvani Városgondnokság és a Hatvani 
Szolgáltató Intézmény feladatellátáshoz szükséges ingóságok tulajdonjogának bruttó 
30.353.000,- Ft, azaz Harmincmillió háromszázötvenháromezer forint vételáron történő 
megszerzésével, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingóságok 
tulajdonjogának megszerzése érdekében adásvételi szerződést kössön, a szükséges 
jognyilatkozatot megtegye, valamint az adásvételi szerződést aláírja. 
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi 
forrást a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) számú önkormányzati 
rendeletben biztosítja. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (adásvételi szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés vagyonkezelési szerz ődést módosító okirat utólagos jóváhagyásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
214/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a vagyonkezelési 
szerződést módosító okirat utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
levő hatvani 2602 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. sz. alatt 
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található kivett középiskola megnevezésű, 3580 m2 nagyságú ingatlannak a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.; adóazonosíó száma: 
15799658-2-41; statisztikai számjele: 15799658-8412-312-01) részére történő 
vagyonkezelésbe adására vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosító okiratot a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. március 26. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képvisel ő-testületének 2015-2019. 
közötti id őszakra vonatkozó gazdasági programjáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A gazdasági programban kitűzött célokat tudom támogatni, ám a 3/7. pontban az Adó politiká-
nál egy kicsit szeretnék hozzászólni. 
A törvények, az államháztartási törvény, az önkormányzati törvény irányelvei, hogy csak a 
kötelező feladatokat finanszírozza az állam, azt is csak részben, ezt én nagyon nem tartom 
jónak. 
Azt írja a koncepció, hogy a helyi adóbevételek növelése kiemelkedő jelentőségű.  
Én semmiféle adóemelést nem tudok támogatni. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy többet kell 
hozzátenni, hiszen az állam nem fogja lefinanszírozni, akkor sem tudom ezt támogatni. 
A koncepció még azt is tartalmazza, hogy az adóbevételek felhasználását az adófizetők 
számára átláthatóvá kell tenni. Én ezt a nagyon-nagyon tudom támogatni és várom is, hogy 
lássuk, hogy mire és hogy kerül felhasználásra. Ez minél nagyobb és szélesebb nyilvánosságot 
kell, hogy kapjon, hiszen az embereket erről tájékoztatni kell, hiszen ők az adófizetők, az ő 
pénzükről van szó. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ha a koncepciót egészében nézzük, akkor látszik, hogy adóbevételt nem csak úgy lehet 
növelni, hogy ha az adómértéket növelem, hanem úgy hogy olyan helyzetbe hozom a 
gazdasági szereplőket, hogy az ő termelékenységük alapján nőjön az adóbevétel. Itt erről van 
szó. Tehát nem akarunk adómértéket növelni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Fontos, hogy minél több cég jöjjön ide. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen, erre utaltam, illetve a gazdaságpolitikai célkitűzésekre, munkahelyteremtésekre. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
A régi rendszerben - és elnézést, hogy visszatérek az „átkosra” -, az mondtuk, hogy a 
kapitalizmus az úgy működik, hogy van egy torta és abból minél nagyobb szeletet kihasítani. 
Felejtsük már el ezt a gondolkodást, inkább csináljunk egy „tortagyárat és ha nagyobb szeletre 
van szükség, akkor több tortát süssünk és mindannyian jól lakunk”. És ez az adópolitika, amit 
most írtak, ez nem azt jelenti, hogy adót fogunk emelni, hanem azt, hogy adóbevételt képezünk 
a városnak. Ez nem csak az adóemeléssel lehetséges, hanem új cégek idetelepítésével, ha 
meglévő cégek forgalmat tudnak növelni, és abból több adót tudnak fizetni. 
A másik pedig, ha a vállalkozónak kevés pénze, akkor próbálja azt a tevékenységet valamivel 
bővíteni, amivel újra bevételre tud szert tenni. Nem a másik elől elvenni, vagy csökkenteni. 
Fejleszteni csak innovációval lehet. 
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Marján János bizottsági tag 
Ez mind szép és jó, csak amikor visszagondol valaki, hogy mit csináltunk így, az elmúlt 
időszakban az előző képviselő-testület, akkor rögtön a helyi adóbevételeket növeljük, mert 
gondban voltunk, megemeljük a helyi adókulcsokat. Tehát amikor erről beszélgetünk, akkor én 
ezt akceptálom, hogy ezt nem csináljuk, mert látszik az, hogy egy picit kilendült, legalábbis egy-
két vállalkozás, ami nálunk van, abból a gödörből, amiben addig volt és megtehetik azt, hogy 
magasabb adót fizessenek és örülünk neki. 
Nekem a koncepcióból ami hiányzott, hogy mi lesz az a következő évben, ami bennünket 
hátrányosan fog érinteni a központi adóelvonások miatt. Ez a lényeg, mert hozhatunk ide 
cégeket, ha ezeket nem látjuk tisztán. De ahogy beszélgettünk róla már korábban, ezeket nem 
is fogjuk látni addig, amíg ezek a törvények úgy meg nem születnek, ahogy kell. 
Egyelőre örüljünk annak, hogy ezekkel a helyi adós történetekkel annyi pénzt be tudunk szedni, 
hogy a várost tudjuk igazítani és ilyen fejlesztéseket tudunk csinálni. 
Ennek az egész koncepciónak ez lenne a lényege véleményem szerint, és örüljünk annak, hogy 
van egy ilyen államtitkárunk, aki ezeket a pénzeket még továbbra is ide tudja csábítani, és amíg 
tudunk fejleszteni ezekből az uniós pénzekből, azt csináljuk. 
Támogatom ezt a koncepciót. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
215/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági 
programjáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját 
elfogadja. 

 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés piac tervezéssel kapcsolatos döntésekr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
216/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a piac tervezéssel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 27-i hatállyal közös 
megegyezéssel megszünteti a 492/2014. (V. 29.) számú határozata alapján 2014. augusztus 
25-én aláírt az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati 
tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási engedélyezési tervezési szerződést. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 492/2014. (V. 29.) számú határozata 
alapján az Építész Stúdió Kft.-vel (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) új szerződést 
kíván kötni az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú 
telkeire vonatkozó építési és bontási engedélyezési terveinek az elkészítésére a határozat 
melléklete szerinti szerződés tervezet szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést 
megszüntető szerződés, valamint az új szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján. 
 
217/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a piac tervezéssel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 27-i hatállyal közös 
megegyezéssel megszünteti a 493/2014. (V. 29.) számú határozata alapján 2014. szeptember 
5-én aláírt az óhatvani piac közmű engedélyezési tervekre vonatkozó tervezési szerződést.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 493/2014. (V. 29.) számú 
határozata alapján az Építész Stúdió Kft.-vel (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) új 
szerződést kíván kötni az óhatvani piac közmű engedélyezési terveinek elkészítésére a 
határozat melléklete szerinti szerződés tervezet szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést 
megszüntető szerződés, valamint az új szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján. 
 
 
18. napirendi pont 

Beszámoló a 2014. évi intézményfelújítási keret fel használásáról, valamint javaslat a 
2015. évi intézményfelújítási, tervszer ű és időszerű karbantartási keret 
felhasználására  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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218/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2015. évi intézményfelújítási, 
tervszerű és időszerű karbantartási keret felhasználására című beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2014. évi felújítási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való 
felhasználásáról szóló beszámolót. 
 
219/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2015. évi intézményfelújítási, 
tervszerű és időszerű karbantartási keret felhasználására című beszámolót és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2015. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal való felosztását. 
 
Határid ő: 2015. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
Megérkezett Philipp Frigyes f őépítész. 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2991 hrsz.-ú ingatlan kisajátí tásáról szóló Képvisel ő-testületi 
határozat módosításáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Az önkormányzat 330 ezer forintra adja a vételi ajánlatot, a Kormányhivatal 1.947.418 Ft-ra. Ez 
majdnem hatszoros ár. Ez miért van? 
Értékbecslést végeztetett az önkormányzat. Kivel és mennyit fizettünk ezért? 
Óriási nagy különbség van a kettő között. Ezekre szeretnék választ kapni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Volt értékbecslés és az értékbecslő ennyire állapította meg. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Majd megnézem pontosan, hogy mennyit fizettünk, most a cég nevére nem emlékszem, aki az 
értékbecslést készítette, de akivel szerződésünk volt, azzal végeztettük. Erről tájékoztatni 
fogom Képviselő Asszonyt. 
Ennyi volt az ő értékbecslése, a kirendelt szakértő pedig más ingatlan értékeket vett figyelembe 
és ez az érték jött ki.  
Meg lehet nézni mindkét értékbecslést, ha igényt tart rá Képviselő Asszony. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ha ezt valaki visszaosztja négyzetméterre, hogy ez mennyi pénzt jelent, irtózatos összegről van 
szó. Az OTP-nél mi sok értékbecslést készíttetünk itt a városban, ez ahhoz képest horribilis. 
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Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Igen, csak ebben benne van a parkoló rész és a lépcső. A kirendelt szakértő úr a parkolónak az 
értékét vette figyelembe, tehát nem beépítetlen terület, és a lépcsőnek a területét, tehát az 
építmények értéke is az értékbecslésbe beleszámít. 
 
Marján János bizottsági tag 
Pont azt akartam kérdezni. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
De akkor is jelen pillanatban ott van a parkolóhely, ott van a lépcső, az ingatlan értékébe az ott 
lévő létesítmények beletartoznak. 
A lépcsőt elvileg telekalakításra az ingatlan tulajdonosnak eladhatjuk. 
Tehát ami volt régen rendőrségi épület, annak a lépcsője, ami kint van. 
 
Marján János bizottsági tag 
Megvesszük és eladjuk neki? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Igen, mert egy helyrajzi számú ingatlanon van. Tehát nem az épülethez tartozik hivatalosan az 
ingatlannyilvántartás szerint a lépcső. 
 
Marján János bizottsági tag 
És mi el akarjuk adni azt a lépcsőt? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Mi el akarnánk adni. 
A volt rendőrség épületének ingatlan tulajdonosa az épületen belül is meg tudja oldani azt a 
közlekedést, amit kívülről. 
Tehát, ha városképi szempontból nem megfelelő lesz ez a lépcső, akkor az önkormányzat 
dönthet majd úgy, hogy elbontja ezt a lépcsőt. 
  
Marján János bizottsági tag 
Saját költségén. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Igen. 
 
Marján János bizottsági tag 
Még mindig nem értem. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Szükség van a területre. 
 
Marján János bizottsági tag 
Akkor lépcső nélkül vettük volna meg. És megvehettük volna 330 ezerért. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Akkor sem 330 ezer. A lépcsőnek az értéke 900 valahány ezer forint. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A lépcső drágább, mint az épület, vagy a helység maga? 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem az épületről van szó, csak a mellette lévő közterületről. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mert csak a lépcsőt vették meg, meg a területet a 90-es években. És az épület az külön van. 
 
Marján János bizottsági tag 
És mit fogunk ott csinálni? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Közterület-rendezést fogunk csinálni. Térburkolatokat, új csomópont kerül kialakításra, de erről 
főépítész úr is tud tájékoztatást adni. 
 
Marján János bizottsági tag 
A 330 ezer helyett, amit megszavaztunk korábban, most 2 milliót kell kifizetni. Azért erről 
kellene beszélni egy kicsit. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Elkészült a városnak ez a gyalogosrendszere. Szívesen átküldöm annak, aki igényli. 
Ez a csomópont ez egy nagyon lényeges csomópont, mert a kastélyon átvezető gyalogút az ide 
érkezik meg. Ha bárki, turista, külföldi sétálgat, akkor az ide érkezik meg. Az Iskola utcán hátul 
jutnának el a Hunyadi térre, ahol szintén elbontásra kerülne a – számomra vizuális 
bűncselekménynek minősíthető - piaci építmény, és akkor megy tovább a rendszer. 
 
Marján János bizottsági tag 
Gyalogátkelő meg minden. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Így van, tehát azért ez egy nagyon fontos csomópontja lesz a városnak. A jelenlegi állapot 
helyett egy nagyon szépen kiépített csomópontot gondoltunk és ezt szeretnénk megvalósítani. 
Számomra maga lépcső is brutális, én nem szeretném ezt a lépcsőt ott többet látni. 
Nyilvánvaló, hogy az épület használatával kapcsolatosan majd tárgyalásokat kell folytatni, hogy 
szükség van-e a lépcsőre, vagy nincs, de nem erre a lépcsőre. 
Én úgy gondolom, hogy jelentős nagyságrend visszahozható ebből a költségből az 
ingatlanrésznek – kvázi – visszaértékesítésével. Mert nyilvánvalóan így mi kerülünk pozícióba. 
Mindaddig, amíg nem a mi tulajdonunk, addig ez egy elég nehéz tárgyalási helyzet, mert elég 
nehezen kezelhető ma még jogi vonalon ez a városkép. 
Én kikértem építéshatóságon keresztül az engedélyezési dokumentációt, hát érdemes 
elolvasni. Tehát ezt annak idején ki kellett adni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Még egy kérdésem van. Megvesszük most kisajátítással, kifizetjük. És amikor megvettük 
kisajátítással, akkor egyezkedünk vele, hogy mégiscsak visszaadnánk neki. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Nem ugyanaz a tulajdonos, akitől megvesszük a lépcsőt. 
Két tulajdonos van. Van az épületnek a tulajdonosa, illetve a körülötte lévő területnek, amit most 
megszerzünk - közte a lépcsőnek -, más a tulajdonosa. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez most egy fontos információ volt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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220/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 2991 hrsz.-ú 
ingatlan kisajátításáról szóló Képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2991 hrsz.-ú ingatlan kisajátításáról 
szóló 717/2014. (IX. 11.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2991 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Balassi Bálint úton található, 129 m2 nagyságú, „beépítetlen terület 
+ lépcső” megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi 
értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 1.947.418,-Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot 
tegyen, annak elfogadása esetén pedig helyi közút fejlesztése céljából kisajátítást helyettesítő 
adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze helyi közút fejlesztése céljából 
a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes lefolytatása 
érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 330.000,-Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletének a 2015. évi felhalmozási kiadások megnevezésű 4. melléklete alapján a 2014. 
évről áthúzódó beruházások között található „Balassi B. út 2991. hrsz.-ú ing. kisajátítása” 
költséghely terhére biztosítja. A képviselő-testület az igazságügyi szakértő által kisajátítási 
kártalanításként megállapított 1.947.418,-Ft és a kártalanításra rendelkezésre álló 330.000,-Ft  
különbözeteként jelentkező 1.617.418,-Ft pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletében a felhalmozási kiadások között a 2015. évre tervezett lakás, 
ingatlanvásárlás költséghely terhére biztosítja.” 

Határid ő: 2015. április 17. (a Heves Megyei Kormányhivatal értesítésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/ 3 helyrajzi számú ingatlannal 
kapcsolatos tulajdonosi döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Ha jól értem az egészet, akkor most már határozatlan idejű szerződés, és most mondunk fel 
neki. És innentől számítva 1 évig használhatja azt, amit használ és nem 40-et, hanem 80 ezret 
fizet, és utána azt csinál, amit akar a területtel, eredeti állapotba vissza kell állítsa. Jól értem? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Igen. Nem teljesen eredetibe kell visszaállítania, hanem például azokat a közműveket például 
ott kell hagynia, amit bérleti díj kedvezményből valósított meg. 
  
Marján János bizottsági tag 
És ezt tudjuk, hogy mit? 
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Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Igen. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mert beszélgettem én egy kamionossal és azt mondta, hogy majd próbál teniszpályát csinálni a 
sportcsarnok mellett. De hát sportcsarnok sem biztos, hogy majd meglesz most az idén, lehet, 
hogy még jövőre sem. Akkor hogy lesz a koncepció? 
Sportkoncepció zajlik, most készíti az az illető, akit erre felhatalmaztunk. Ha mi ezt most 
eldöntjük és ő szétszed ott mindent, akkor mi lesz ezzel az egésszel? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Államtitkár úr megkért, hogy gondoljam végig és tegyek le szakmai javaslatot, hogy az az 5 
pálya hol és mi módon kerülhetne visszapótlásra. Annyi kiegészítéssel, hogyha lehet, akkor 
ezek fedett pályás lehetőségek legyenek. 
Múlt héten kaptam ezt a feladatot, tehát most ezzel fogunk foglalkozni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
221/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a szerződés megkötésekor érvényes 
szabályok szerint, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 431. § (2) bekezdése 
alapján elfogadja, hogy a teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló és szociális helyiségek 
létesítése és üzletszerű működtetése céljára 2004. március 18-án Hatvan Város 
Önkormányzata és Dán Gyula egyéni vállalkozó között a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozó határozott időre kötött bérlet határozatlan időtartamúvá alakult át.  
 

Határid ő: 2015. április 30. (értesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
222/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 43. § (1) bekezdése alapján felmondással 2015. április 30-án, 1 év felmondási idő 
közbeiktatásával 2016. május 1-jére felmondja a hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület 
megnevezésű ingatlan (természetben a Dembinszky és a Klapka utca sarkán található terület) 
határozatlan idejű bérleti szerződését Dán Gyula 3200 Gyöngyös Fő tér 2. szám alatti egyéni 
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vállalkozóval, melyet a felek teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló, valamint szociális 
helyiségek létesítésére és üzletszerű működtetése céljára kötöttek.  
 

Határid ő: 2015. április 30. (értesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
223/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 30-i hatállyal hatályon kívül 
helyezi az 595/2012. (VIII. 30.) számú határozatát, melyben a képviselő-testület a 
teniszcentrumra vonatkozó, a bérleti szerződésben megállapított bérleti díjat 2011. szeptember 
1-jei hatállyal 50 %-kal mérsékli. A képviselő-testület 2015. május 1-jei hatállyal a hatvani 
3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díját havi bruttó 80.000,- Ft-ban állapítja meg. 
 

Határid ő: 2015. április 30. (értesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
224/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozó, a teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló és szociális helyiségek létesítése és 
üzletszerű működtetése céljára kötött bérleti szerződés 14. pontja alapján úgy dönt, hogy az 
ingatlanon létesített, a bérlő tulajdonát képező beruházásokat Hatvan Város Önkormányzata 
nem vásárolja meg. 
 

Határid ő: 2015. április 30. (értesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
21. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
225/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, 
karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy kezdeményezze a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti és 
karbantartási szerződés módosítását oly módon, hogy az alábbi változások átvezetésre és a 
szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 

o a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.), 

o a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár 
és Muzeális Gyűjtemény Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tagintézménye (3000 
Hatvan, Kossuth tér 12. és 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 

o a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 
17.)  

o a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.)  

2015. április 1-jétől nem szerepel az önkormányzati távfelügyeleti és karbantartási 
szerződésekbe foglalt távfelügyelt intézmények között,  

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat szerinti módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti és 
karbantartási szerződés aláírására.  

 
 Határid ő: 2015. április 10. (szerződések módosítására) 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ing atlanon lév ő üzlethelyiség, nem 
lakás célú helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat  kiírásáról     
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
226/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
3000 Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség 
(üzlethelyiség) bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (pályázat kiírására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 

 
23. napirendi pont 

Előterjesztés irodahelyiség bérbeadásáról a Fehér Gy űrű Közhasznú Egyesület 
részére   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Mint ahogy olvastuk az előterjesztésben, hamarosan el kell hagynia ezt az irodát. Az előző 
napirendi pontnál pedig szeretnénk kiadni. Majdnem hasonló méretű ez a helyiség, nem felelne 
meg a Fehér Gyűrűnek az a helyiség? 
Nem lehetne felajánlani ezt a lehetőséget? 
Illetve a Hatvany Irén utca 6/a. - a polgárőrség kivételével - ott áll üresen 2014. április óta. 
Mennyi veszteség származott azóta bérleti díjból, meg rezsihányadból. Számításaim szerint ez 
közel 1 millió forint. Tehát ott is van egy üres ingatlanunk. 
Valamelyiket nem lehetne felajánlani a Fehér Gyűrűnek? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
A Tabán úti ingatlanunkba a varrónő szeretne visszamenni. Ő ott működött és ő kérte, hogy 
adjuk ki megint pályázatra, ő szeretne visszamenni oda. 
A Fehér Gyűrű meg nem jelentkezett, hogy szeretnének valahová menni, valószínűleg ezért 
nem lett nekik korábban felajánlva. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Látták már egyébként a Hatvany Irén utcai ingatlant, csak itt szeretnének addig maradni, amíg 
maradhatnak. A Hatvany Irén utcai ingatlan megfelel nekik egyébként, tehát valószínű, hogy 
úgyis oda fognak költözni. Vagy pedig van a Pázsit úti ingatlan, amit az államtól szerzett meg az 
önkormányzat azt is megnézték már. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Merthogy ott áll üresen az épület, a rezsit meg fizetni kell, gondolom. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Ezek a helyiségek – kivétel a polgárőrség -, már többször voltak meghirdetve, és nem volt rá 
igény. Szeretnénk, hogy ne álljanak ott üresen a hasznosítható helyiségeink. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, ezért javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
227/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13c. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2995 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti, kivett városháza művelési ágú 
ingatlanon található épületegyüttes Iskola utca 1. szám alatti bejáratától bal kézre eső, 3,6 m 
szélességű és 3,6 m hosszúságú, összesen 12,96 m2 alapterületű irodahelyiséget határozatlan 
időre – 30 napos felmondási idő közbeiktatásával – bérbe adja a Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület (székhelye: 1055 Budapest, Szent István körút 1.) részére havi bruttó 6735 Ft bérleti 
díj és havi bruttó 3450 Ft energiahasználati díj ellenében. 
 
Határid ő: 2015. április 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján. 
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24. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani Szúnyog szigeten található mag ántulajdonú ingatlanok 
kisajátításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 8 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
228/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Szúnyog szigeten 
található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2654/1 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Szúnyog-szigeten található, 803 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” 
kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb 
mindösszesen bruttó 97.966, Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása 
esetén pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi 
szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze terület- és településrendezés 
céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 97.966, Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
 
229/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Szúnyog szigeten 
található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2655 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Szúnyog-szigeten található, 2793 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” 
kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy az ingatlan 16/64-ed tulajdoni hányadú tulajdonosaival tárgyaljon, és részükre az ingatlan 
16/64-ed tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 85.187, Ft 
keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és 



 

 

155 
 

 

településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön velük az 
önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze terület- és településrendezés 
céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 85.187, Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
 
230/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Szúnyog szigeten 
található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2657 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Szúnyog-szigeten található, 2703 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” 
kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy az ingatlan 8/16-od tulajdoni hányadú tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan 
8/16-od tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 164.883, Ft 
keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és 
településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön vele az 
önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze terület- és településrendezés 
céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 164.883, Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
 
231/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Szúnyog szigeten 
található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2658 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Szúnyog-szigeten található, 3426 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” 
kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy az ingatlan 8/32-ed tulajdoni hányadú tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan 
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8/32-ed tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 104.493, Ft 
keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és 
településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön vele az 
önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze terület- és településrendezés 
céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 104.493, Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
 
232/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Szúnyog szigeten 
található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2665 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Szúnyog-szigeten található, 2146 m2 nagyságú, „gazdasági épület, 
udvar” kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy az ingatlan 476/2146-od tulajdoni hányadú tulajdonosaival tárgyaljon, és 
részükre az ingatlan 476/2146-od tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb 
mindösszesen bruttó 149.466, Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása 
esetén pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi 
szerződést kössön velük az önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze terület- és településrendezés 
céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 149.466, Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
 
233/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Szúnyog szigeten 
található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2679 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Szúnyog-szigeten található, 2059 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” 
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kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb 
mindösszesen bruttó 251.198, Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása 
esetén pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi 
szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze terület- és településrendezés 
céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 251.198, Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
 
234/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Szúnyog szigeten 
található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2680 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Szúnyog-szigeten található, 2003 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” 
kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb 
mindösszesen bruttó 244.366, Ft keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása 
esetén pedig terület- és településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi 
szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze terület- és településrendezés 
céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges 244.366, Ft pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletében 
146.807, Ft erejéig a „Szúnyog sziget vásárlás, kisajátítás” költséghely terhére és 97.559, Ft 
erejéig a „ 2015. évre tervezett lakás, ingatlanvásárlás” költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
 
235/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Szúnyog szigeten 
található magántulajdonú ingatlanok kisajátításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2682 helyrajzi számú, 
természetben Hatvanban a Szúnyog-szigeten található, 3719 m2 nagyságú, „beépítetlen terület” 
kivett megnevezésű ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy az ingatlan 48/64-ed tulajdoni hányadú tulajdonosaival tárgyaljon, és részükre az ingatlan 
48/64-ed tulajdoni hányadának forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen bruttó 340.289, Ft 
keretösszeg erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és 
településrendezés céljából kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön velük az 
önkormányzat nevében. 

2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi 
szerződés megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében 
felsorolt valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
polgármestert, hogy kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze terület- és településrendezés 
céljából a hatáskörrel rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes 
lefolytatása érdekében a szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 

3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 340.289, Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a „ 2015. évre tervezett lakás, ingatlanvásárlás” költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2015. április 17. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantar tásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
236/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közvilágítás aktív 
elemeinek karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítás aktív elemeinek 
2015.04.01 – 2015.04.30.-ig terjedő időszakra vonatkozó karbantartásával Kovács Zoltán 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 520.700,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés Megbízási szerz ődés megkötésének utólagos jóváhagyásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
237/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Megbízási szerződés 
megkötésének utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy 
Megbízási szerződés az enviLOVE Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 3553 
Kistokaj, Szemere Bertalan u. 22.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevő 
céggel a hulladékgazdálkodási tanácsadói feladatok ellátása céljából megkötésre kerüljön.  

A pénzügyi forrás 4 445 000,- Ft összegben Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között a „Hulladékbiztosi 
feladatok ellátása” költséghelyen, 635 000,- Ft összegben az általános tartalék keret terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. március 26.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján. 
 

27. napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskol a felújítása”, illetve „A Hatvani 
Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc M űvelődési Ház felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárások megindításáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
238/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola felújítása”, illetve „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc 
Művelődési Ház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárások megindításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú pályázat keretében „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása” 
elnevezésű közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 141.800.000.-Ft. 
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A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati 
forrásból válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A Hatvani Kodály Zoltán Általános 
Iskola felújítása” elnevezésű, 141.800.000.-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.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
239/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola felújítása”, illetve „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc 
Művelődési Ház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárások megindításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú pályázat keretében „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc 
Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés 
együttes becsült értéke nettó 88.600.000.-Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvani Százszorszép Óvoda felújítása”, becsült értéke nettó 
53.500.000-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása”, becsült értéke nettó 
35.100.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati 
forrásból válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a 
Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű, 88.600.000.-Ft nettó becsült értékű, 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
 



 

 

161 
 

 

28. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi Köz beszerzési Tervér ől 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
240/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 33. §-a szerinti, 2015. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

29. napirendi pont 
Előterjesztés a „Multifunkcionális közösségi központ l étrehozása, fejlesztése” tárgyú 
pályázattal összefüggésben szükségessé váló közbesz erzési eljárások 
megindításáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
241/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 „Berendezések beszerzése” 
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 18.000.000.-Ft. 
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A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Berendezések beszerzése” 
elnevezésű, 18.000.000.-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. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
242/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 „IKT eszközök beszerzése” 
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 10.000.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „IKT eszközök beszerzése” 
elnevezésű, 10.000.000.-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. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés épületenergetikai pályázattal kapcsolato s kiegészít ő döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 7 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
243/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú, „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges tervezési feladatok 
elvégzésével az INCORSO Kft. -t (székhely: 1112 Budapest, Botfalu köz 16.) bízza meg, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 8.778.240,-Ft tervezési díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati 
forrásból válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
244/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú, „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges energetikai és 
veszteségfeltáró tanulmány elkészítésével az Energia Program Pályázat Kezel ői Mérnöki 
Iroda Kft. -t (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. fszt. 40.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 8.216.900,-Ft megbízási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati 
forrásból válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
245/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú, „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges műszaki ellenőri 
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feladatok elvégzésével a COHESION Kft. -t (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 42. 4. em. 1.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 7.315.200,-Ft 
megbízási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati 
forrásból válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
246/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú, „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment 
feladatok elvégzésével a NOUV Kft. -t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.933.950,-Ft megbízási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati 
forrásból válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
247/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú, „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges kötelező 
nyilvánosság biztosításával járó feladatok elvégzésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft.. -t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.124.000,-Ft megbízási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati 
forrásból válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
248/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú, „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges záró audit 
elkészítésével az Energia Program Pályázat Kezel ői Mérnöki Iroda Kft. -t (székhely: 1116 
Budapest, Fehérvári út 168-178. fszt. 40.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.460.500,-Ft megbízási díjért. 
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A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati 
forrásból válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
249/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
pályázattal kapcsolatos kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0143 
azonosítószámú, „Hatvan, Polgármesteri Hivatal, Varázskapu Óvoda és Gesztenyéskert Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges könyvvizsgálattal a 
GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft. -t (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu u. 1/a. 2. em. 
1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 635.000,-Ft 
megbízási díjért. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés módosítását követően pályázati 
forrásból válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés szándéknyilatkozat benyújtásáról Tourinf orm iroda létesítése céljából 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
250/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szándéknyilatkozat 
benyújtásáról Tourinform iroda létesítése céljából című előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot nyújt be a Magyar 
Turizmus Zrt.-hez Tourinform iroda létesítése és üzemeltetése céljából. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. március 31.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján. 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyhá zközséggel megkötend ő 
megállapodás el őkészítésér ől és megkötésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
251/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-Belvárosi Római 
Katolikus Egyházközséggel megkötendő megállapodás előkészítéséről és megkötéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szent Adalbert Templomban (3000 Hatvan, 
Kossuth tér) található orgona felújítás tervezési munkálatainak megvalósításához szükséges 
1 625 600,- Ft összegű kölcsönt nyújt a Hatvan-Belvárosi Római Katolikus Egyházközségnek 
azzal a feltétellel, hogy az Egyházközség a pályázat elnyerését követően 2016. évi 
költségvetéséből visszafizeti a kölcsön összegét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 

 
33. napirendi pont 

Előterjesztés „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesz tése az újhatvani 
városrészben” cím ű pályázathoz kapcsolódó beszerzésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
252/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 
városrészben” című pályázathoz kapcsolódó újabb bútor beszerzésével a Medi-CAD Kft.-t 
(székhely: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos utca 4.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó 620.401,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati 
forrásból biztosított. 

 
Határid ő: 2015. március 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

34. napirendi pont 
Előterjesztés a meglév ő térfigyel ő kamerarendszer er ősáramú szabványosításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
253/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a meglévő térfigyelő kamerarendszer 
erősáramú szabványosítási munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 230.505,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeletési feladatok között a város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

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

 
 

35. napirendi pont 
Előterjesztés a térfigyel ő kamerarendszer üzemeltetésér ől, karbantartásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
254/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az elektronikus térfigyelő rendszer 
üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2015. 
április 1-jétől 2015. május 31-ig a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 
3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 571.500,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeletési feladatok között a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetés 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
 

36. napirendi pont 
Előterjesztés a csapadékvíz elvezet ő hálózatot érint ő javítási munkálatokkal 
kapcsolatos döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 10 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
255/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Teleki út és a Béke út 
kereszteződése mellett található út részét képező csapadékvíz elvezető rács javításával, a 
Norma-Bau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg, bruttó 
38.100,- 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. 
 
Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
256/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Horváth Mihály út 12. számú 
társasház mögött található kiszolgáló út részét képező csapadékvíz elvezető rács javításával, a 
MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, bruttó 
34.290,- 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. 
 
Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
257/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Mikes utca 29. számú lakóház 
előtt található közterület részét képező csapadékvíz elvezető árok javításával, a Building Expert 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.) bízza meg, bruttó 51.562,- 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. 
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Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
258/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, Nádasdy utca 7-9. számú 
társasház előtt található közterület részét képező 2 darab csapadékvíz elvezető rács javításával 
és a rácsok körül található burkolati hibák megszüntetéséhez szükséges munkálatok 
elvégzésével, a Kelemen István Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Báthory utca 38.) bízza meg, 
bruttó 61.595,- 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. 
 
Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
259/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Hajdú utca és a Bajcsy-
Zsilinszky út kereszteződése mellett található buszmegálló részét képező csapadékvíz elvezető 
rács javításával és szintbeemelésével, a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi 
út 116.) bízza meg, bruttó 39.500,- 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. 
 
Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
260/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Mártírok útja és az Ady Endre 
utca kereszteződésében található út részét képező 2 darab csapadékvíz elvezető rács 
javításával és szintbeemelésével, a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 
1/6.) bízza meg, bruttó 63.119,- 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. 
 
Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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261/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Szabadság út 23. társasház 
előtt található kiszolgáló út részét képező csapadékvíz elvezető rács javításával és 
szintbeemelésével, a Norma-Bau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 
bízza meg, bruttó 38.100,- 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. 
 
Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
262/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Nádasdy Tamás utca 5-11. 
társasház mögött található, kiszolgáló út részét képező csapadékvíz elvezető rács javításával 
és szintbeemelésével, a Norma-Bau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 
bízza meg, bruttó 38.100,- 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. 
 
Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
263/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Kertész utca 68. előtt található 
út részét képező csapadékvíz elvezető rács javításával és szintbeemelésével, a MÉZSORÁS-
Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, bruttó 38.000,- 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. 
 
Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
264/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Kertész utca és a Bajza József 
utca kereszteződésében található út részét képező csapadékvíz elvezető rács javításával és 



 

 

171 
 

 

szintbeemelésével, a MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 
bízza meg, bruttó 38.000,- 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. 
 
Határid ő: 2015. április 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
 

37. napirendi pont 
Előterjesztés áteresz utólagos elhelyezésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
265/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Radnóti utcában lévő 
utasváró pavilonnál utólagos áteresz beépítési munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 200.000,-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 „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani Horváth Mihály út 8. számú ing atlanon elhelyezend ő zárt 
láncú térfigyel ő kamerarendszer átjátszási pontról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
266/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
egyetért a határozatlan idejű bérleti szerződést megkötésével a zárt láncú térfigyelő 
kamerarendszer átjátszási pontjának elhelyezése és működtetése érdekében a Horváth Mihály 
út. 8. számú társasházzal, 2015. április 1-i kezdő időponttal évi 167.000,-Ft bérleti díj 
megfizetésének vállalása mellett, mely bérleti díjnak 2015. évre eső időarányos része 125.250,-
Ft. 
A kamera átjátszási pont által elfoglalt terület 2015. évre eső időarányos bérleti díjaként 
meghatározott 125.250,-Ft összegnek a pénzügyi forrása Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az Önkormányzat 
városüzemeltetési feladatai között a „Város és községgazdálkodás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés egyes tervezési feladatokkal és kerékpár os nyilvántartással 
kapcsolatos döntésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok illetve a 
rendeletmódosítás egyben történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
267/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei és 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
számú melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a hatvani Bajcsy-Zsilinszky út 8. sz. 
alatti parkoló engedélyezési tervének elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 
3300 Eger, Joó János u. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, bruttó 300.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a „Robert Bosch-sal kötött megállapodás alapján Bajcsy-Zs. úton parkolók 
kialakítása” költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
268/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei és 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
számú melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a hatvani Bajcsy-Zsilinszky út 10. sz. 
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alatti parkoló engedélyezési tervének elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 
3300 Eger, Joó János u. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, bruttó 270.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a „Robert Bosch-sal kötött megállapodás alapján Bajcsy-Zs. úton parkolók 
kialakítása” költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
269/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei és 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
számú melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a hatvani Mészáros Lázár út 49.-51.sz. 
alatti parkoló engedélyezési tervének elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 
3300 Eger, Joó János u. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, bruttó 180.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
270/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei és 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
számú melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a Balassi úton, a Grassalkovich 
kastéllyal szemben lévő  területen új busz-öböl engedélyezési tervének elkészítésével a 
Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II/12.) mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 279.400,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
271/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei és 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
számú melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a Zagyva  töltésen megvalósult 
kerékpárút KErékpáros NYIlvántartásban történő  rögzítésével a ST Stúdió Építésziroda Bt.-t 
bízza meg (székhely:1033 Budapest, Bogdáni u. 18/A III./3.) mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 73.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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40. napirendi pont 
Előterjesztés virágágyás burkolatjavítási munkáiról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
272/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Damjanich János 
Szakközépiskola előtti parkolóban található virágtartó burkolat javítási munkáival a KAVICSÚT 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16) bízza meg bruttó 69.850,-Ft erejéig. 
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. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés a 2015. évben megrendezend ő lakossági veszélyes 
hulladékgy űjtésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
273/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan városában a lakossági veszélyes 
hulladékgyűjtés lebonyolításával a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t 
(székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegig történő 
felhasználással. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2015. évi városüzemeltetési feladatok között a 2015. évi 
Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. április 20.  (a szerződés aláírására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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42. napirendi pont 
Előterjesztés utcabútorok és kiegészít ők beszerzésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
274/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 1 
db egyedi gyártású kerékpártároló készítésével, telepítésével a Hatvan, Kossuth tér 5. szám 
előtti közterületre a Kovácsmester 60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.)  bízza meg 
bruttó 46.355,- 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 városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2015. április 10.  (megrendelésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
275/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
muskátlitartók átalakításával és újak gyártásával a RO-NO Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Major 
út 1.) bízza meg bruttó 347.980,- 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 városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2015. április 10.  (megrendelésre) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen tör ténő fakivágásról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak elfogadását és 
a határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
276/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2359 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben a Hatvan, Mozdony utca 4. számú ingatlan előtt álló 1 db nyárfa kivágásához, 
azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db kislevelű hárs növény beültetésével kerüljön pótlásra a 
Hatvan, Pázsit utcai közterületen. 
 
Határid ő: 2015. április 10.  (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakí tásáról és védelmér ől szóló 
együttm űködési megállapodás megújításáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak elfogadását és 
az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
277/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város épített 
környezetének alakításáról és védelméről szóló együttműködési megállapodás megújításáról 
szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a 

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2015. március 26. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
2. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával 2013. szeptember 27-én kötött 

együttműködési megállapodás jelen együttműködési megállapodás aláírásával hatályát 
veszti. 

 
Határid ő: 2015. március 26. (megállapodás aláírásával) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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45. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Településfejlesztési Koncep ciójának aktualizálásáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak elfogadását és 
az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
278/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Településfejlesztési Koncepciójának aktualizálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Hatvan város 

településfejlesztési koncepciója aktualizálásának megindításához. 

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 feladat elvégzésével bruttó 2.540.000.-Ft összegért. 

3. A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. évi 
költségvetésében a „Településfejlesztési koncepció aktualizálása” költséghelyen biztosítja. 

 
Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés m űvészeti alkotások közterületen való elhelyezésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Véleményem lenne. A kopjafák és a „Hősök emlékoszlopa” felállításával egyetértek. Azonban a 
„Városi jel” 25 millió forintért történő felállításával nem értek egyet. Véleményem szerint ennek a 
pénznek fontosabb, hasznosabb helye is lenne, ezért kérem, hogy a határozati javaslatokról 
külön szavazzunk. Köszönöm. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag 
A „Históriás oszlopokat” István Sanyi barátom, egy kézdivásárhelyi fafaragó csinálta annak 
idején, 300.000 Ft-ot kapott érte. Nem lenne célszerűbb most is őt megkeresni, hogy csinálja 
meg? Nagyon szívesen megcsinálná most is valószínű. Inkább, mint  3 millió 800 ezret kifizetni. 
A másik pedig a „Hősök emlékoszlopa”. Nem tudom értelmezni. Ez a 38., 45 ezek milyen 
számok? Illetve ezek a függőleges szövegek. Ez valami távol-keleti? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
A kopjafás nagyon rossz állapotban van sajnos, nem volt kezelve amióta felállításra került. 
Másfelől ennek még van más épített eleme is. Maga a költség az nem csak a faanyag, hanem 
ennek az alapozása, a díszvilágítás kiépítése is ennek a feladatnak a része. 
A Hősök emlékoszlopával kapcsolatosan az évszámok azok a II. világháború évszámai illetve 
az 56-os évszám, hiszen ez az emlékjel a Városháza udvarában található és ehhez a két 
eseményhez kötődő dolgot egybefogta, ezt nem akartuk szétszedni. Természetesen az írás 
kialakítása még változhat, tehát még nem kőbevésett. 
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Bagi Miklós bizottsági tag 
38-ban nem voltak még magyar áldozatok. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Akkor 39 lesz.  
A „Városi jel”-ről ha szabad annyit mondanom, hogy én készen kaptam, mint ügyet. Tehát ezt a 
város valamikor eldöntötte, amikor a 3-as 21-es csomópont kialakítását megcélozta. Ez –
idézőjelben – a beruházásnak része, tehát nem ennek a NIF-es beruházásnak, de a projektnek 
része. Az úgynevezett lencsének a közepére egy városi jelet kíván a város elhelyezni. Akkor 
már megfogalmazódott, hogy milyen karakterűt, ez eldőlt pár évvel ezelőtt. Nem tudom, hogyan 
és mi módon, én ezt már kaptam örökségként, és ennek szeretnék én eleget tenni, hogy méltó 
legyen, ha valaki ott megérkezik ebbe a csomópontba. Ami, azt gondolom egy nagyon jelentős 
csomópont, akkor legyen egy figyelemfelkeltő városi jel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor még nincs leírva konkrétan, hogy mi mennyibe kerül. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Ebben nagyon nehéz az alapozás, mert ezt egy rézsű mellé kell lehelyeznünk, jelentős 
költséget visz el. Ennek a közmű kiépítése, tehát a díszvilágítása sem egyszerű, mert ez egy 
ilyen áttetsző emlékjel, amibe a hatvani kultúra csat kerülne behelyezésre és ennek a 
megvilágítása szükséges, hogy nappal is és este is ilyen legyen. 
Az körvonalazódott, ami az első rajzokon látszik, hogy kicsit olyan legyen, mint a borostyán, 
tehát egy ilyen izzó valami. Ehhez keresi az ember azt a legmegfelelőbb anyagot. 
Ez a feladat, ezt próbálom megoldani a legkedvezőbben.  
 
Marján János bizottsági tag 
Az elhelyezését jól látom, hogy bal oldalon lesz, ahogy beérkezünk a 21-es felől? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
A terv szerint igen. 
 
Marján János bizottsági tag 
Még nem láttam semmilyen alapozási munkát. 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Az most kezdődik majd. Hétfőn lesz a tárgyalás. A kivitelezés most jutott el olyan állapotba, 
hogy szerkezetépítésre ott már nem kerül sor, most lehet az alapozását dilatációval elkészíteni. 
Tehát ez a költség azért nem annyira egyszerű. 
 
Marján János bizottsági tag 
Miért nem lehet ezt középre tenni? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Jelen pillanatban az alja és a korlát teteje között van kb. majdnem 5 méter szintkülönbség, amit 
viszont az ember nem lát, ha ott megérkezik kocsival. Értelmetlennek tűnik olyan közel 15 
méteres építményt csinálni, aminek mondjuk, majd a felső 5-6 méterében lehet majd a látványt 
csinálni. Rengeteget gondolkodtam azon, hogy ezt hogyan lehetne jól megcsinálni, nyilván 
kötnek bizonyos előtervek, amik a város által elfogadottak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés  
első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal , 2 tartózkodással  
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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279/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta művészeti alkotások 
közterületen való elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. és 21 sz. főközlekedési utak 
találkozásánál lévő csomópont közelében, a Mészáros Lázár utca és a Rákóczi út 
kereszteződésénél a „Históriás oszlopok” felújításával és elhelyezésével a beérkezett ajánlatok 
közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, Laczik Csabát bízza meg bruttó 
3.810.000.-Ft összegért. 
A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
a felhalmozási kiadások költséghelyen biztosítja. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
280/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta művészeti alkotások 
közterületen való elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. és 21 sz. főközlekedési utak 
találkozásánál lévő csomópontnál, az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola épülete előtt 
elhelyezésre kerülő „Hősök emlékoszlopa” elkészítésével a beérkezett ajánlatok közül az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az ARTEUM-TENDER Kft.-t (3012 
Nagykökényes, Klapka Gy. u. 17.) bízza meg bruttó 4.064.000.-Ft összegért. 
A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
a felhalmozási kiadások költséghelyen biztosítja. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , 1 tartózkodással  
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
281/2015. (III. 25.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta művészeti alkotások 
közterületen való elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. és 21 sz. főközlekedési utak 
találkozásánál lévő csomópontban elhelyezésre kerülő „Városi jel” elkészítésével a beérkezett 
ajánlatok közül az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, az ARTEUM-TENDER 
Kft.-t (3012 Nagykökényes, Klapka Gy. u. 17.) bízza meg bruttó 25.000.000.-Ft összegért. 
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A Képviselő-testület a szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat 2015. évi költségvetésében 
a felhalmozási kiadások költséghelyen biztosítja. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
Papp István elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 20 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 

 PAPP ISTVÁN KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági elnök városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes          


