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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. június 24-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  
 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Kovács Éva   aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Komendáné Nagy Márta   hatósági irodavezető 
Schósz Gabriella     településfejlesztési osztályvezető 
Tóth Ivett    pályázati osztályvezető 
Nagyné Talabér Anikó    adóügyi osztályvezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási és –kezelési osztályvezető 
Szikora Miklós   főmérnök  
 
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 
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 napirendi pontokon túl az 
alábbi előterjesztéseket vegye fel a bizottság napirendjei közé: 

- Előterjesztés a kalandpark nyitva tartásáról; 

- Előterjesztés a közvilágítási villamos energia beszerzéséről 
 
 
  



 

 

338 
 

 

Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy Kondek Zsolt képviselő úr kérésére a meghívó szerinti 37. napirendi pontot, 
„Előterjesztés Horváth Richárd, Kondek Zsolt, Tarsoly Imre önkormányzati képviselők képviselői 
kereteik egy részének felhasználásáról”, valamint a 40. napirendi pontot, az „Előterjesztés 
önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanon történő fakivágásokról, valamint fás 
szárú növények telepítéséről” a bizottság az ülés elején tárgyalja meg. 
 
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: 
 
551/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. június 24-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

 
1. Előterjesztés Horváth Richárd, Kondek Zsolt, Tarsoly Imre önkormányzati képviselők 

képviselői kereteik egy részének felhasználásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanon történő 
fakivágásokról, valamint fás szárú növények telepítéséről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés a kalandpark nyitva tartásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés a közvilágítás villamos energia beszerzéséről 

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

létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
6. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi támogatásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
7. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjének módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
8. Előterjesztés a Hatvan Városi Strandfürdő működési rendjének módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
9. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
10. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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11. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
12. Előterjesztés a Jehova Tanúi Hatvan - Dél és Hatvan - Észak Gyülekezete által 

benyújtott díjmentes közterület-használati kérelem elbírálásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

dísztermének és kertjének esküvő céljára történő igénybevétele esetén fizetendő 
díjakról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzat gazdálkodási egyensúlyának hosszú távú 

fenntartásának szabályozásáról és ehhez kapcsolódó teljesítménykövetelmények 
meghatározásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés a volt Cukorgyár területén elhelyezkedő „porta épület és irodaház” 

vagyonkezelésbe vételéről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
18. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő konyhai eszközök selejtezéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés a hatvani 3011/1 és a 3011/2 helyrajzi számú magántulajdonú 

ingatlanok egy részének kisajátításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés a lakáskoncepció elkészítésének ütemezéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
22. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 

módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
23. Előterjesztés forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek 

megosztásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
24. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés 

módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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25. Előterjesztés a belvárosi közterületek környezetalakítási terveinek elkészítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
26. Előterjesztés egyes útépítési munkák kivitelezőjének kiválasztásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
27. Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
28. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére 

vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat 
módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

29. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben szükségessé váló 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
30. Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása”, „A Hatvani 

Százszorszép Óvoda felújítása” és „A Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” tárgyú 
szerződések teljesítésével összefüggésben meghozandó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
31. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázat 

benyújtásáról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés épületenergetikai korszerűsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 

Hatvan városában” című pályázattal kapcsolatos „ATL kommunikációs feladatok 
elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
34. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 

Hatvan városában” című pályázattal kapcsolatos „BTL rendezvényszervezési 
feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázattal kapcsolatos „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
36. Előterjesztés a „Városi jel elkészítése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban 

meghozandó döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
37. Előterjesztés épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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38. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal kapcsolatos döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
39. Előterjesztés ”Szociális földprogram Hatvanban 2015-ben” című pályázathoz 

kapcsolódó beszerzésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
40. Előterjesztés a csapadékvíz elvezető hálózatot érintő munkálatokkal kapcsolatos 

döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
41. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett 

hulladékok felszámolásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
42. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
43. Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről képviselői keretek felhasználásával 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
44. Előterjesztés Zagyva folyó fölött lévő közúti híd korlátjának az átalakításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
45. Előterjesztés táblák és plakettek legyártásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

ZÁRT ÜLÉS:  
 

1. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   

Határid ő: 2015. június 24. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke          
 
                                                              
1. napirendi pont 

Előterjesztés Horváth Richárd, Kondek Zsolt, Tarsoly I mre önkormányzati képvisel ők 
képvisel ői kereteik egy részének felhasználásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kondek Zsolt képvisel ő 
Hosszabb részen járhatatlan a járda, és ezt a határozatot a következő ülésen majd hatályon 
kívül helyezzük és egy nagyobb fog bejönni, a képviselői keretemből. 2 és fél millió forintnyi 
járdaépítés lesz. 
 
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: 
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552/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Mészáros Lázár út páratlan 
oldalán a Szapári utcai kereszteződéstől 85 méter hosszú szakaszon 50 cm szélességben, 
összesen 42,5 m2 felületen nemesített padka kialakításával a  GEOGÉP Kft.-t (székhely: 5100 
Jászberény, 2413/2. hrsz) bízza meg bruttó 121.363,-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 Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
553/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Mészáros Lázár út 65. 
számú ingatlan teljes hosszában 13 méter hosszúságban beton folyóka kialakítási munkáival a 
Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 
110.000,-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 Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
554/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky út páros 
oldalán a Teleki út csatlakozásától az Utász utca kereszteződéséig 23,5 méter hosszú 
szakaszon, 1,3 méter szélességben összesen 30,55 m2-nyi felületű rossz állapotú járdafelületek 
felújítási munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 
17/4.) bízza meg bruttó 183.300,-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 Kondek Zsolt önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
555/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 



 

 

343 
 

 

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Kastélykert utca 10. számú 
társasház előtt 9 méter hosszú, kétkarú, 44 cm szintkülönbség áthidalására alkalmas 
akadálymentes rámpa kialakítási munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 540.000,- 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 Tarsoly Imre önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére 270.000,- Ft erejéig, és Lestyán Balázs önkormányzati képviselő 
kerete terhére 270.000,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken é s ingatlanon történ ő 
fakivágásokról, valamint fás szárú növények telepít éséről 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
556/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
4220/17 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Horváth Mihály út 130. számú ingatlan 
előtt 1 db ecetfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 2 db gömbhárs növény beültetésével 
kerüljön pótlásra a Hatvan, Horváth Mihály úti közterületen. 
 
Határid ő: 2015. július 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
557/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
4568/43 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Gódor Kálmán utca 8. számú 
társasház mögött 1 db hársfa és 1 db ezüstjuhar kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 2 
db korai juharfa növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Gódor Kálmán utcai 
közterületen. 
 
Határid ő: 2015. július 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
558/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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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 a hatvani 
0364 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú temető területén, természetben az Újhatvani köztemető 
1. parcella, 6. sor 27. sírhelye mögött lévő 1 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 
1 db kőris növény beültetésével kerüljön pótlásra az Újhatvani köztemetőben. 
 
Határid ő: 2015. július 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
559/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
5109/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területén, természetben a Kodály Zoltán Általános 
Iskola ingatlanán található 1 csavart fűzfa, 1 db nyírfa, valamint kb. 40 méter hosszú tűztövis 
sövény kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 10 db gömbjuhar növény 
beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Szabadság úti közterületen. 
 
Határid ő: 2015. július 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
560/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 6088 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Peresi utca 19. 
számú ingatlan előtti közterületen 200 db fagyal sövény telepítéséhez, azzal a feltétellel, hogy a 
beültetést megelőzően a kérelmezőnek az érintett közművek üzemeltetőitől hozzájárulást kell 
beszerezni, valamint a telepítést a  a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek 
használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-ának betartása mellett kell 
elvégeznie. 
 
Határid ő: 2015. július 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
Kondek Zsolt képvisel ő távozik az ülésr ől. 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a kalandpark nyitva tartásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Vasárnap megnyílik a kalandpark és ezzel kapcsolatosan a nyitva tartás rendje van 
meghatározva. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Lesz ennek a kalandparknak majd őrzése a zárva tartásban? Merthogy tegnap is történt egy 
sajnálatos baleset, nagyon komoly sérüléssel. És volt már több baleset. 
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Át kellene ezt gondolni, mielőtt még komoly perek lennének ebből. 
Vagy kiírni majd tájékoztatásként, hogy mindenki saját felelősségére használhatja. Mivel a 
tulajdonos az önkormányzat, itt azért komoly jogi dolgok következhetnek be. 
Én javasolnék kifüggeszteni valamit, ami saját felelősséget garantál, mert súlyos dolgok 
történhetnek. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Az üzemeltetési szabályzat össze van állítva, abban benne van sok minden. Mielőtt igénybe 
venné valaki a kalandparkot, egy nyilatkozatot kell majd aláírnia, kiskorúak esetében pedig még 
a szülőnek is kell a hozzájárulása. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
És a táblázás? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Az üzemeltetési szabályzat a bejáratnál ki lesz téve és ismertető táblák is készültek, 
csütörtökön teszi ki a kivitelező, úgyhogy nyitásra a táblák ki lesznek helyezve. A pályán 
lesznek a veszélyes elemeknél külön figyelem felhívó jelek kitéve. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Aki használta, úgy használta, hogy nem volt még megnyitva. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ez egy megrendelt fotózás volt valaki részéről. 
 
Marján János bizottsági tag 
Jártam ott párszor. Nagyon kell tudni kerékpározni. 
Ilyen esetre nincs felkészítve az a parabolika ami benne, van, nincs rézsű kialakítva. Tehát ők 
szabadon esnek ki ott. Kellene ott lenni valami hálónak, vagy valaminek, ami megfogja. 
Azt a földmennyiséget, amit kértünk, hogy a vállalkozó szállítson oda, azt nem szállították oda. 
Én nem vagyok szakember, a Kerékpáros Szövetség leigazolta, hogy ez egy nagyon jó pálya 
és használható, de nekem voltak aggályaim. Én biztos nem megyek oda és a gyerekemet sem 
engedném arra a területre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A hálót oda a kanyarba gondoltad? 
 
Marján János bizottsági tag 
Síelőknél, a sípályákon lehet látni a parabolikáknál. 
Ezen elgondolkodnék. Egy csúnya balesetnél bíróságon bárki támadhat bármit. 
Amik eddig voltak balesetek, azok megúszták könnyebb sérüléssel, de ezt a balesetet, ezt nem 
tudtam, ez nagyon sajnálatos. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
A Szövetség azt mondta, hogy ez nem is nagyon veszélyes pálya, hogy ettől vannak sokkal 
veszélyesebbek is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
561/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

 

346 
 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kalandpark nyitva 
tartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) javaslata alapján elfogadja a Lombkorona kalandpark és kerékpáros 
kalandpark nyitva tartási rendjét a jelen határozat mellékletét képező nyitva tartási tervezet 
szerint. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítás villamos energia beszerzé séről 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
562/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a közvilágítási villamos energia 
beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási villamos energia 
kereskedelmi szerződés megkötésével az MVM Partner Zrt-t (székhely: 1031 Budapest, 
Szentendrei út 207-209.) bízza meg, mint az önkormányzat számára összességében 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 

Határid ő: 2015. július 1. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a hét ki emelt sportegyesület között 
létrejöv ő 2015. évre vonatkozó együttm űködési megállapodásról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Olvashatjuk az előterjesztésben, hogy igen sokkal támogatjuk az FC Hatvan-t. Az összes 
támogatás78 %-át kapja az FC Hatvan, 22%-on osztozik a többi klub. NB II-be jutott Kézilabda 
Egyesület szerintem méltatlanul keveset kap, illetve kevésnek találom a Góliát Diáksportnak 
adott támogatás összegét is.  
Szeretném kérni, hogy a határozati javaslatokról egyenként szavazzunk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez örök dilemma lesz, és mindig vitatkozunk ezen a dolgon. Az FC Hatvan Egyesület egyfajta 
anyaegyesületként működik, mert a területét használja mindenki. Ezt a területet valakinek 
működtetni, karbantartani is kell. Erre egy fillért nem ad a város, ez ebből a támogatási pénzből 
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valósítható meg. Egyébként nem tudná az egyesület ezt a nagy területet karbantartani. Ha 
megnézzük, hogy a városban a zöldfelületek karbantartására mennyi pénzt fizetünk ki, és ők, 
amit csinálnak, ez a pénz erre még kevés is. Mindig folyik a harc, hogy többet kapjon az 
egyesület. 
Megértem, hogy kevés a többiek pénze, csak azt ne mondjátok, hogy ez sok, mert ez nem sok. 
A Góliát az FC Hatvan területét használja, a Szabadidősport az ő területét használja, a 
Lokomotív Egyesülettel együttműködési megállapodása van az FC Hatvannak, és a 
Triatlonosok is használják a területét. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A kézilabdások pedig bejutottak az NB II-be. 
 
Marján János bizottsági tag 
Majd kapnak egy szép csarnokot remélhetőleg ők is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, az 
előterjesztés első határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, 1 nem  
szavazattal, tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
563/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert), melyben 2015. évre összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-
nyolcszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától 
kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés második határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, 1 nem  
szavazattal, tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
564/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 
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3000 Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2015. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer 
forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 
2015. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés harmadik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, 1 nem  
szavazattal, tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
565/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2015. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz 
egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. 
napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés negyedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal,  nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
566/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 
2015. évre összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás 
határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
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átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés ötödik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal,  nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
567/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Móricz Zsigmond utca 13/b.), melyben 2015. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz 
kétmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. 
napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hatodik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal,  nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
568/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2015. évre összesen 900.000 Ft, azaz 
kilencszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától 
kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztés hetedik határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal,  nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
569/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. évre vonatkozó 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, 
melyben 2015. évre összesen 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján tör ténő 2015. évi támogatásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bagi Miklós bizottsági tag 
Az újhatvani egyházi iskola is a miénk. Az miért nem kaphat? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az egyház támogatja azokat az iskolákat. Megkapják ugyanúgy az egyháztól azt, amit az állami 
iskolák megkapnak. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag 
De ezt a város adja.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
De ők onnan kapnak. Akkor ők kettőt kapnának. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az egyház átvette őket és biztosítja ezt a támogatást. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az egyház tartja fenn, az egyház is biztosít mindent a tanulói számára. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Együttműködési megállapodás alapján elég sokkal támogatjuk az egyházi iskolákat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Teljesen jogos a kérdés, hogy a város miért tesz különbséget az iskolák között, városi gyerekek 
járnak oda is ugyanúgy. 
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A dologi kiadásokat mi fedezzük a többi iskolánál is. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag 
Hogyha különbségtétel van, akkor a következő napirendi pontnál is különbségtétel van, a Bosch 
esetében. 
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Például a DISZI sem kap, mert annak fenntartója Eger. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
570/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2015. évi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2015. évre 160.740,- Ft, azaz Egyszázhatvanezer-
hétszáznegyven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
571/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2015. évi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), 
melyben 2015. évre 239.970,- Ft, azaz Kettőszázharminckilencezer-kilencszázhetven forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2015. 
július 1-jétől 2015. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
572/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2015. évi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.), melyben 2015 évre 252.510,- Ft, azaz 
Kettőszázötvenkettőezer-ötszáztíz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. 
A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
573/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2015. évi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.), melyben 2015. évre 217.170,- Ft, azaz 
Kétszáztizenhétezer-egyszázhetven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport 
működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
574/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2015. évi támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2015. évre 
292.980,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenkettőezer-kilencszáznyolcvan forint támogatást nyújt az 
iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ezt majd esetleg jövőre fel lehetne vetni, hogy ne legyen különbségtétel. 
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dr. Kovács Éva aljegyz ő 
A sportkoncepció azt tartalmazza, hogy a képviselő-testület mindig a költségvetés 
elfogadásakor – úgyis ahogy most elfogadta ezt az 570,- Ft/fő összeget, illetve a kiemelt 
sportegyesületek támogatását -, dönt erről. Utána pedig az alapján hozzuk be ezeket a 
határozatokat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Elvileg itt a pénzügyi bizottság csak jóváhagyja ezeket az összegeket, a sport bizottsági ülésen 
kellene ezzel az üggyel foglalkozni igazán. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Ott is felvetődött tegnap. 
 
 
7. napirendi pont 

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

Palik Józsefné bizottsági tag 
Idéznék az előterjesztésből: „Az intézményvezető a fenntartó képviselőjével együttesen 
esetenként jogosult a szabályzatban meghatározott szolgáltatási díjaktól eltérő, kedvezményes 
díjakat biztosítani.” 
Mi indokolja ezt a módosítást és milyen szempontok alapján hozzák meg az erre vonatkozó 
döntést? Mi az elképzelés ezzel kapcsolatban? Ezekre szeretnék választ kapni. 
Véleményem pedig, hogy az uszodai szolgáltatások esetében radikális emelés történt, hiszen 
eddig a szombati és vasárnapi 10 alkalomra szóló bérlet 6.000,- Ft volt, amivel külön térítés 
nélkül lehetett használni a szaunát. Ezt most 8 ezerre emelték és a szauna használatért külön 
kell 500,- Ft-ot fizetni, ami összességében 13 ezer forint lett. 
Szerintem ez indokolatlan és logikátlan, hiszen a reggeli bérlet 6.500,- Ft, ami magában foglalja 
a szauna használatot, a délutáni bérlet 6.000,- Ft, viszont ott már 300,- Ft-ot kell fizetni a 
szaunáért. Reggel ingyenes, délután 300,- Ft, hétvégén 500,- Ft. Miért kellett ezt így bevezetni? 
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
A mostani előterjesztésben a jegyárak nem változnak, tehát a februári módosítás kapcsán 
változtak a jegyárak. Most kizárólag ezzel a mondattal kerül kiegészítésre. Tudomásom szerint 
pontosan azért, mert jelzésre került, hogy az úszásoktatás a strand területén nem megoldható, 
ezért az uszoda most nyitva fog tartani a nyári időszakban is. Azért, hogy a bevétel kiesése az 
uszodának ne legyen olyan jelentős, akciókat szeretnének kiírni, hogy több bevételhez jusson. 
Az egyesületet is tudja támogatni és a lakosság számára is egy kedvezményes lehetőséget 
tudjon biztosítani. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ez nagyon jó, köszönöm szépen, csak ez nincs benne, ezért nem lehetett tudni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
575/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Markovits Kálmán Városi 
Uszoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd út 2.) jelen előterjesztés mellékletét képező működési 
rendjének módosítását. 
 
Határid ő: 2015. június 25. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Városi Strandfürd ő működési rendjének módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Itt ugyanaz a kérdésem, hogy ezt a kedvezményes díjat kire vonatkozóan gondoljuk? Az 
uszodánál már értem, csak itt a strandnál sincs feltüntetve. 
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Iskolák jelezték, hogy szeretnének menni a Városi Strandfürdőbe egy-egy napra, és nekik 
milyen kedvezményt lehetne biztosítani és hogyan. Ekkor merült fel, hogy az uszoda működési 
rendjével összhangban legyen.  
Így, az iskolák, amikor egy-egy napra mennek a strandra, akkor kedvezményesen tudják 
igénybe venni és ne kelljen mindig egyenként behozogatni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm. 
A strandhasználók érdekében kérném, hogy a nyitva tartási rendben tüntessük már fel, hogy 
szombaton és vasárnap 6-tól 8-ig van nyitva tartás, mert erről határozat is született, hogy akkor 
úszási lehetőség van. Ez nem szerepel a nyitva tartási rendben.  
Sokan kérdezik is. Mert azt megbeszéltük, hogy bérlet lesz, amit az úszómester fog majd 
kezelni, viszont nincs benne a nyitva tartásban. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az infrastruktúra ott teljesen rendben van? 
Lényegében valószínűleg nincs gond, de amikor nagy meleg van, 1 órát kell sorban állni, mire 
bejutnak, meg 1 órát kell a büféknél is. Erre valakinek fel kellene hívni a figyelmét. 
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Jelezte felénk a Közétkeztetési Kft. és én úgy tudom, hogy a műszaki osztály már meg is 
vizsgálta ott a büfé kapacitásával kapcsolatos problémákat. Áramellátási problémák vannak. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Volt kint a kolléga, még az eredményről nem tudok beszámolni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nagy melegben, ha sokan vannak, a beléptetés is nagyon lassú. 
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Jelezzük az intézményvezető felé. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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 határozatokat hozta: 
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576/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Városi Strandfürdő 
működési rendjének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvan Városi Strandfürdő 
(3000 Hatvan, Teleki út 1.) jelen határozat mellékletét képező működési rendjének módosítását. 
 
Határid ő: 2015. június 25. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Kle belsberg Intézményfenntartó 
Központ között létrejött együttm űködési megállapodás módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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 határozatokat hozta: 
 
577/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika 
Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött együttműködési megállapodás 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. 
szándékát, mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további – harmadik –  ún. 
Bosch osztályt kíván indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály 
indításával.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újabb osztály indítása miatt a már 
megkötött és hatályos megállapodásokat vizsgáltassa felül különösen az új osztály 
elhelyezéséül szolgáló helyiség felújítási költségei tekintetében, és a felülvizsgálat 
eredményeként a felek módosítsák, egészítsék ki azokat.  
A képviselő-testület felhatalmazza egyebekben a polgármestert a megállapodást módosító 
(kiegészítő) okiratok aláírására azzal, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre 
terjessze be azokat utólagos jóváhagyás érdekében.  
A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a jelen határozat mellékletét 
képező – együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  
 
Határid ő: azonnal (a felülvizsgálatra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötend ő támogatási szerz ődésről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Marján János bizottsági tag 
Tavaly ez nekünk mibe került és mi pénzt vitt el, erről tudunk valamit? Kijöttünk abból a 
pénzből, amit kaptunk? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Igen, bőven kijöttünk. Eszközöket is tudtunk vásárolni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
9 millió volt? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Igen. 
 
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: 
 
578/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Államvasutak Zrt.-
vel kötendő támogatási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladatának ellátása okán 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Hatvani Vasútállomás üzemeltetésére 
vonatkozó támogatási szerződés megkötése érdekében a Magyar Államvasutak Zrt.-vel 
(székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a szükséges tárgyalásokat 
lefolytatassa, és a szerződést megkösse az önkormányzat nevében. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést annak aláírását 
követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület soron következő 
ülésére.  
 
Határid ő: 2015. augusztus 31.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

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

Palik Józsefné bizottsági tag 
Egyre kevesebb a gyerek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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: 
 
579/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta fiatalok helyi életkezdési 
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

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

 
Agócs Bianka, Gyulai Gábor György, Szabó-Salamon Lu ca, Balog Fanni, Pet ő 
Kristóf, Fülöp Zsófia Éva, Gulyás Hanna gyermekeket  40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe; 

 
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 280.000,- Ft – azaz 

kettőszáznyolcvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a 
szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére. 

 
 Határid ő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a Jehova Tanúi Hatvan - Dél és Hatvan - Észak Gyülekezete által 
benyújtott díjmentes közterület-használati kérelem elbírálásáról    

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A kérelemben megnevezett szándék az szép, azzal semmi gond nincs. Hatvanban több vallási 
felekezet is van. A vallási és világnézeti szabadság jegyében mindenki meggyőződése szerint 
tehet a jó cél érdekében. De semmiképpen nem tartom azt támogathatónak, hogy 5 éven át egy 
felekezet folyamatosan megkaphasson két frekventált területet. Amennyiben az egyházak 
esetenkénti rendezvényekre igénybe szeretnének venni közterületet, még azzal is egyet tudok 
érteni, hogy ne kelljen közterületi használati díjat fizetni, azonban nem értek egyet a nem 
alkalomra szóló, folyamatos használatba történő adással. Pontosan azért, amit az imént 
elmondtam, hogy a többi egyháznak is ez a célja, és ezek azért frekventált helyek. Nem 
mondom, hogy ne adjuk ki, de folyamatában 5 évre, azt én nem tudom támogatni. 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezet ő 
A rendeletmódosításra a közelmúltban került sor. Ilyen díjtétel nem is volt és ilyen célra nem 
lehetett kérni közterület-használati engedélyt. Pontosan azért, mert használják, de mi sem 
tudtuk, csak hallottuk, hogy állványosak vannak kint, ezért a módosítás megtörtént. Most miután 
kértük az engedély felmutatását ellenőrzéskor. Így jöttek be mentességet kérni. 
A díjtétel tekintetében körzetek vannak a rendeletünkben és ők a kiemelt körzetet használják. 
 
Marján János bizottsági tag 
A legjobb az, amikor a római katolikus templom előtt van felállítva. Csodálkozom rajta, hogy 
eddig nem vettük észre, nekem az volt a furcsa ebben, de én sem támogatom ezt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát külön, rendeletben szabályozva kérhetik a területi igényt. Arra majd külön utalni kell, hogy 
ezt minden egyház megkapta, hogyha valami rendezvény van, vagy ünnepek előtt, akkor kérni 
kell. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat  és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
580/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva nem járul hozzá  ahhoz, hogy a Jehova 
Tanúi Hatvan-Dél és Hatvan-Észak Gyülekezete 2x1 m2 területet díjfizetési kötelezettség alóli 
mentesítéssel használja, 2015. június 1-től 5 év időtartamra.  
 
Határid ő: 2015. július 1.  (a határozat közlésére) 
Felelős:  Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
dísztermének és kertjének esküv ő céljára történ ő igénybevétele esetén fizetend ő 
díjakról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János Bizottsági tag 
Olvastuk az előterjesztést és dilemmáztunk, hogy miről is szól. Azt gondoltuk, hogy ott csak a 
ceremónia zajlik, és aztán mindenki megy el. Azután olvastuk a kertet, és nem teljesen volt 
egyértelmű, hogy miről is szól.  
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezet ő 
Két dolog kapcsolódik össze az előterjesztésben. Az anyakönyvi eseményekről szóló 
rendeletmódosítás, mert egyrészt tény, hogy nincs kihasználva a díszterem, a másik, hogy 
sokan az anyagi lehetőségeikből adódóan csak ezt a termet tudják igénybe venni. Az 
önkormányzati rendelet, illetőleg a magasabb szintű jogszabályok szerint az anyakönyvi 
események helyszínéül kijelölt helyiség használata ingyenes kell, hogy legyen. Tehát ezért a 
házasságkötő terem ingyenes használatú itt az önkormányzat épületében, külső helyszíneknél 
– és a kastély is annak minősül -, 30 ezer forintig nem kell fizetni. A rendeletmódosítás 
tartalmazza ezt, hogy a külső helyszíneknél 30 ezer Ft-ot nem kell fizetni, tehát az még nem 
tetézi ezeket a költségeket. Mivel a kastély más üzemeltetésben van, ezért kerül külön 
előterjesztésbe, mint külső helyszín és ez a díjtétel valóban, ha valaki csak a termet használja, 
ahol megtörténik a házasságkötés, hiszen az udvarra azért több mindent kipakolnak, ezért 
jelentősebb az eltérés, mert ott azt azért huzamosabb ideig használják. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
581/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum dísztermének és kertjének esküvő céljára történő 
igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. által üzemeltetett Széchenyi Zsigmond Kárpát-
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medencei Magyar Vadászati Múzeum dísztermének és kertjének esküvő céljára történő 
igénybevétele esetén az alábbi alapdíjat határozza meg: 

- A díszterem használati díja: bruttó 40.000,- Ft 
- A díszterem hangosításának díja: bruttó 10.000,- Ft  
- A kert használati díja: bruttó 70.000,- Ft  
- A kert hangosításának díja: bruttó 30.000,- Ft  

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. által üzemeltetett Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum dísztermének és kertjének esküvő céljára történő 
igénybevétele esetén az alábbi kedvezményeket állapítja meg: 

- A díszterem használati díjának, és hangosításának 50 %-át kell megfizetniük a 
házasulandóknak, amennyiben mindkettőjük állandó lakcíme Hatvan városban van. 

- A díszterem használati díjának és hangosításának 80 %-át kell megfizetniük a 
házasulandóknak amennyiben egyikük állandó lakcíme Hatvan városban van. 

- A kert használati díjának és hangosításának 70 %-át kell megfizetniük a 
házasulandóknak, amennyiben mindkettőjük állandó lakcíme Hatvan városban van. 

- A kert használati díjának 90 %-át kell megfizetniük a házasulandóknak, amennyiben 
egyikük állandó lakcíme Hatvan városban van. 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 

14. napirendi pont 
Előterjesztés  a helyi ipar űzési adóról szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati  rendelet 
módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A KATÁ-s dolog, 6 millió forintig lehet. 
 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezet ő 
Lehet fölötte is KATÁ-s valaki, csak akkor 40 %-ot meg kell fizetnie. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért a rendelet-
tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
582/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi iparűzési adóról 
szóló 40/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a 
mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szó ló 27/1997. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem lévén, a rendelet-tervezetet 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, 1 tartózkodással , 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
583/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a magánszemélyek 
kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzat gazdálkodási e gyensúlyának hosszú távú 
fenntartásának szabályozásáról és ehhez kapcsolódó teljesítménykövetelmények 
meghatározásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Ha jól emlékszem, egy Kft. volt megemlítve ebben az anyagban. A Városgazdálkodási Kft. A 
többiekkel mi a helyzet? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az egyensúlyi tartalékot azért kell képezni, hogy a náluk levő hitelállománynak biztosítéka 
legyen, hogy vissza tudja majd fizetni. Jelenleg Hatvani Városgazdálkodási Kft.-nek van hitele, 
a többinek nincsen. 
 
Marján János bizottsági tag 
És csak ennél az egy hitelnél vagyunk készfizető kezesek? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A gazdasági társaságok esetében igen. 
Év elején volt még a Beruházó Kft.-nek, az visszafizetésre került, tehát ott megszűnt a 
folyószámlahitel. A Kft. esetében a 70 millióból 40 millió visszafizetésre került és jelenleg 30 
millió Ft folyószámlahitel kerettel rendelkezik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
584/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzat gazdálkodási egyensúlyának hosszú távú fenntartásának szabályozásáról és 
ehhez kapcsolódó teljesítménykövetelmények meghatározásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi irányelvek figyelembevételét tekinti 
elsődlegesnek az éves gazdálkodás biztonságos tervezése és megvalósítása során:  
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A gazdálkodás biztonságára vonatkozó irányelvek, alapelvek:  
 
1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés. 
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása. 
3. Költségvetés tervezésekor az önként vállalt feladatok fülvizsgálata szükséges az 

önkormányzat teherbírásához igazítva 
4. Önként vállalt feladat bővítése csak képviselő testület kötelezettségvállalása alapján 

lehetséges 
5. Bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségek feltárása 
6. Helyi adóhátralékok csökkentése 
7. A térítési és bérleti díjak felülvizsgálata, egyéb bevételszerzési lehetőségek feltárása 
8. Kintlévőségek folyamatos figyelése és csökkentése 
9. Az intézményhálózat legoptimálisabb működtetése 
10. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása. 
11. A beruházások révén többletbevételek keletkezése, vagy kiadási megtakarítások 

számbavétele, amelyek biztosítják az új létesítmény működési forrásait 
12. A beruházások által létrehozott létesítmények jövőbeni fenntarthatóságának 

felülvizsgálata 
13. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a 

tulajdonosi felelősség érvényesítése. A gazdasági társaságok felügyeletének erősítése. 
A gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének képviselő-testület részére történő 
rendszeres bemutatása. A tulajdonosi érdekeket szolgáló intézkedések megtétele, 
amennyiben szükséges intézkedési terv készítése. 

14. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének 
megteremtése. 

15. Egyensúlyi költségvetés, egyensúlyi gazdálkodás megteremtésének biztosítása. 
16. Az önkormányzati vagyonnal történő szabályszerű gazdaságos és eredményes 

gazdálkodás 
17. A fizetőképesség megőrzésének biztosítása: csak olyan kötelezettségvállalásokra 

kerüljön sor, melyre a fedezet időben és teljes mértékben biztosított. Egyre nagyobb 
hangsúlyt kell adni az elfogadott előirányzatnak, kötelezettségek vállalásának és a 
források időbeni és teljes összegű meglétének, illetve biztosításának összhangjára. 

18. Egyensúly megteremtése érdekében megfelelő belső kontroll rendszerek működtetése. 
19. Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások során a kockázatok és visszafizetés 

forrásainak bemutatása szükséges. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal útján 
 
585/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzat gazdálkodási egyensúlyának hosszú távú fenntartásának szabályozásáról és 
ehhez kapcsolódó teljesítménykövetelmények meghatározásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat működési és felhalmozási 
egyensúly hosszú távú fenntartásához szükséges elkülönített tartalék nagyságának, az 
egyensúlyi tartalék képzésének, felhasználásának szabályait az alábbiak szerint fogadja el:   
 

Az önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében egyensúlyi tartalékot 
az éves készfizető kezességvállalására képez. 

Az egyensúlyi tartalék felhasználására csak abban az esetben kerüljön sor, ha az 
érintett kötelezettségeit nem tudja teljesíteni és a kezességvállalás alapján az 
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önkormányzatnak helyt kell állni. A felhasználás képviselő-testületi döntés alapján 
történhet.   

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal útján 
 
586/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzat gazdálkodási egyensúlyának hosszú távú fenntartásának szabályozásáról és 
ehhez kapcsolódó teljesítménykövetelmények meghatározásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011.évi CXCIX. törvény 130. §-a alapján a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők részére a 2015. 2. félévtől a teljesítménykövetelmények 
alapjául szolgáló kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg: 
 
- Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat gazdálkodására 
vonatkozó rendelkezések maradéktalan betartása. 
- Önkormányzati vagyon hatékony hasznosítása. 
- A gazdálkodási tevékenységről, az önkormányzat költségvetésének időarányos 
teljesítéséről rendszeres tájékoztató a vezetők részére. 
- Kötelezettségvállalásokra kerüljön sor, melyre a fedezet időben és teljes mértékben 
biztosított. 
- A kötelezettségvállalás nyilvántartásának szabályszerű naprakész vezetése. 
- Kintlévőségek folyamatos figyelése és csökkentése (bérleti díjak, térítési díjak, 
adóhátralékok) 
- A pályázati lehetőségek folyamatos figyelése. 
- Adóellenőrzések fokozása. 
- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok esetében a tulajdonosi 
felelősség érvényesítése.  
- Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások során a kockázatok és visszafizetés 
forrásainak bemutatása.  
- A FEUVE rendszer napi munkavégzés során történő betartása, különös tekintettel az 
egyes gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlására. 
- Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott megállapítások, javaslatok alapján készült 
intézkedési tervek végrehajtásának felülvizsgálata. 
- A jogszabályi háttér folyamatos változásának naprakész ismerete, napi munkában való 
követése. 

 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az irodavezetők és osztályvezetők 
útján   
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a volt Cukorgyár területén elhelyezked ő „porta épület és irodaház” 
vagyonkezelésbe vételér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Az ingatlant az önkormányzat vásárolta meg, majd átadta a Vadászati Múzeum Beruházó Kft.-
nek. Most bérleti díjat fizet a saját pénzén megvásárolt ingatlanért a saját tulajdonú cégnek. Ez 
mitől jó? 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A Beruházó Kft. vásárolta meg. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az önkormányzat nem tudta azt megvenni az ÁFA történet miatt. Ez egy ilyen 
kényszermegoldás volt akkor. De most csak önkormányzat pályázhat ezekre a felújításokra és 
bővítő beruházásokra, tehát muszáj az önkormányzatnak ezt átvenni. 
Még mindig nem tudjuk pontosan mi lesz, de most azt hallottam, hogy le lesz egy része kerítve, 
hogy külön váljon a cukorgyári és a konzervgyári terület, a sportcsarnok, a Szárazmalom. Tehát 
jó lenne megoldani ott azt a területet, mert kíváncsi leszek, hogy azt a sárga épületet, a 
könyvtárat hányan látogatják majd, hogyha le lesz kerítve, meg a bejárás sem lesz olyan 
egyszerű. Tehát ez nagyon sok mindennel összefügg, de azzal egyet értek, hogy legyen már 
tulajdonosa, mert a Beruházó Kft. tulajdonos, de az önkormányzatnak kellene ezt kézbe venni. 
Jó lenne látni, hogy mit szeretne az önkormányzat. Gondolom, már tudjuk, hogy mit akarunk, ha 
pályázatok vannak erre a célra. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
A volt Cukorgyár területén elhelyezkedő porta épületre vonatkozóan július 1-jéig pályázatot 
fogunk benyújtani, ami magában foglalja az épület épületenergetikai felújítását. Egyelőre a 
benyújtandó pályázat keretében a homlokzati és födémszigetelés, illetve a nyílászárócserék 
fognak megvalósulni. Ezzel párhuzamosan – tudomásom szerint -, a városvezetés célja, hogy 
magát az épületet belülről is felújítsa, amihez jelenleg a forráskeresés folyik. Hogy az új 
pályázati programokból milyen forrást fogunk tudni megpályázni, milyen funkcióval fog tudni 
megtöltődni. 
A legutóbbi bizottsági ülésen főépítész úr mondta, hogy a tervek szerint oda fog kerülni majd a 
digitális könyvtár, várhatóan az egyetemi könyvtár. Részleteit én sem ismerem, de ilyen irány 
körvonalazódik. 
Ennek első lépése, ami már most konkrétummá vált, a Magyar Közlönyben ez nevesítésre 
került, hogy 100 %-ban pályázati forrásból fog megújulni épületenergetikai szinten az épület. 
 
Papp István bizottsági elnök 
És ott sétány lesz majd. 
 
Marján János bizottsági tag 
5 évvel ezelőtt teljes nyílászáró csere volt abban az épületben. Furcsa volt, hogy ez is 
koncepció most. Miért kell cserélni? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Az új TNM rendelet január 1-jétől lépett életbe, és a már ott meglévő nyílászárók – vagy a kár a 
Százszorszép Óvodában meglévő nyílászárók -, már nem felelnek meg a hatályos rendeletnek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
587/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a volt Cukorgyár területén 
elhelyezkedő „porta épület és irodaház” vagyonkezelésbe vételéről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztálya  
ingatlan-nyilvántartásában felvett hatvani 5331/24. hrsz-ú, 5476 m2 nagyságú, irodaház és 
udvar megjelölésű, természetben 3000 Hatvan, Radnóti tér 5331/24. hrsz. alatti ingatlanon 
fennálló utcafronti volt portaépületet és irodaházat – a jelen határozat mellékletét képező 
szerződés alapján  – határozatlan időre, évi 350.000,- Ft + ÁFA ellenérték megfizetése 
ellenében  vagyonkezelésbe veszi a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft-től.  
 
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi 
forrást a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2015. július 5. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lév ő konyhai eszközök selejtezésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
588/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
tulajdonban lévő konyhai eszközök selejtezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő, a 
határozat mellékletét képező konyhai eszközöket leselejtezi a Felesleges vagyontárgyak 
hasznosításának, selejtezésének szabályzatában meghatározott selejtezési eljárás lefolytatása 
mellett, valamint egyetért azzal, hogy a szakvélemények alapján nem javítható, tovább nem 
hasznosítható és nem értékesíthető eszközök hulladékként elszállításra kerüljenek. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elide genítésér ől   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Szeretném megkérdezni, hogy készült-e gazdaságossági számvetés a lakásokról? Arra 
gondolok, hogy mekkora összeget igényelne a felújítás lakásonként. Ha igen, akkor kérem 
ismertetni. Ha nem, akkor hogyan lehetett eldönteni, hogy megéri-e felújítani vagy sem? 
Az 55 m2-es lakások tervezett értékesítési ára négyzetméterenként 69 ezer forint, illetve 49 ezer 
forint. Ha a lakások egyenként 2 millió forintból - amiből már jelentős felújítást lehet végrehajtani 
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-, felújításra kerülnének, még akkor is csak 105 ezer forint, illetve két lakás esetében 85 ezer 
forintos négyzetméter ár jönne ki. Az ingatlanstatisztika alapján Hatvanban az átlagos 
négyzetméter ár 124 ezer 400 forint. 
Semmiképpen nem tartom támogathatónak a lakásállomány elherdálását, az előterjesztést így 
nem tudom támogatni, csak ha valaki nekem erre magyarázatot ad, hogy ez, hogy jön így ki. 
Mert tudom, hogy ez melyik épület, tudom, hogy ott mi van. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
A későbbiekben fog a lakáskoncepcióval kapcsolatos előterjesztés következni, hogy mi az 
elképzelése az önkormányzatnak a lakásokkal kapcsolatosan. 
Ezeknek a lakásoknak a felújítása nagyon-nagyon költséges. A gazdaságtalan lakások 
felújítását szeretnénk elkerülni, mert megnéztük ezeket a lakásokat és legalább 4-5 millióba 
kerülne a felújításuk. Láttuk a nyílászárókat, se konvektor, sem semmi nincsen bennük és ez 
még csak az alap. 
A Hatósági Iroda készítette el a koncepcióval kapcsolatos elképzeléseket, a feladatrendszert. 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezet ő 
Az előterjesztésben a történeti dolgokat leírtuk, hogy milyen lakásállománnyal, milyen műszaki 
állapotú lakásállománnyal rendelkezik az önkormányzat, milyen kinnlevőségei vannak. Ezzel 
kapcsolatosan az előzményeket leírtuk. 
Miután az önkormányzatnak dönteni kell abban majd, hogy milyen mértékű lakásállományt 
kíván megtartani, milyen módon akarja hasznosítani, hogyan akarja a kategóriákat 
meghatározni, ehhez egy alapos előkészítő munkára van szükség. 
Most csak egy feladattervvel tudtunk a képviselő-testület elé tárni néhány dolgot. Egyrészt a 
szociális lakásokban lévők jogosultságát még eddig nem vizsgáltuk, ez ennek lenne az egyik 
eleme. A lakásoknak a műszaki felértékelése és erre vonatkozóan a képviselő-testület részletes 
tájékoztatása, a lakbéreknek a vizsgálata olyan szempontból, hogy a piaci alapú lakbérekhez is 
viszonyítva, a hasonló nagyságrendű településeken kialakult lakbérekhez viszonyítva. Illetve a 
fajlagos költséghez viszonyítva, hogyha kiszámoljuk a fajlagos költséget. Az összes létező 
lakás fenntartással kapcsolatos költség figyelembe vételével, akkor hogyan térülnek meg a 
szociális lakások esetében a költségek, a piaci lakások esetében. Tehát ez mind-mind felmérést 
igényel. A cégeknek van-e szükségük lakásra, a bentlakók szeretnék-e megvásárolni a 
lakásukat. Ezekre vonatkozóan adatokat gyűjtünk. 
Itt most annak a 3 lakásnak az értékesítésével kapcsolatban azért jött be ez az előterjesztés – 
és most itt én ezt nem tudom pontosan megmondani, az üzemeltető részéről biztosan tudnának 
rá pontos választ adni -, hogy a lakás olyan állapotban van, ami tetemes felújítási költséget 
igényelne. Erre vonatkozóan készült értékbecslés, és hogy az ne avuljon el. Tulajdonképpen a 
3 lakás azért van ebből az egészből ily módon „kiragadva”, mert újra kellene akkor értékelni. 
Tekintettel arra, hogy a lakásalap is üres, és vannak olyan lakások, ahol haladéktalan lenne a 
lakás felújítása, nem tűr halasztást például az ablakcsere, mert még egy telet nem bír ki, a 
lakásalapba ily módon tudunk az lakásértékesítésből származó bevételből tenni, ezzel tudjuk 
esetleg a sürgős feladatokat elvégezni. 
Egyébként a nyáron elkészül ez az előkészítő munka, egy közbenső döntésre behozzuk a 
képviselő-testület szeptemberi ülésére, ott a testület határozza majd meg az irányokat. A 
szociálisan nehéz helyzetben lévőket megtámogatni vagy egy olyan lakásállományt működtetni, 
ami önfenntartó lehet, és nem jelent újabb és újabb kinnlevőségeket. 
Annak a döntésnek megfelelően elkészül a lakáskoncepció és majd úgy jön be testületi ülésre 
az új lakásrendelet. 
Tehát ez a pár lakás rendelkezik már értékbecsléssel, felméréssel, felújítása gazdaságtalan, 
ezért kerül értékesítésre, és ebből a bevételből a lakásalap feltöltésre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Azoknál a lakásoknál hol rendesen fizetnek ott nem lesz gond. 
Probléma ott van, ahol úgy gondolják, hogy kapnak egy önkormányzati lakást, az nem az övék 
és akkor nem is törődnek vele. 
 



 

 

366 
 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Ép ember ott nem fog lakást venni. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Van egy olyan elképzelés is, hogy azt az épületet szeretnénk kulturáltabbá tenni, mert az 
látható, hogy hogy néz ki kívülről, illetve a lépcsőház is szörnyű. 
Hátha visszafogottabbak lesznek a lakók is. 
 
Marján János bizottsági tag 
Két évvel ezelőtt is beszélgettünk erről a témáról, és akkor az volt a koncepciónak a lényege, 
hogy megpróbál az önkormányzat tömbösíteni, magyarul, hogy egy saját társasházat 
létrehozni. 
Most ezek szerint ez nem így áll. Pedig ez lenne a lényege, mikor elkezdünk felújításról, meg 
külső szigetelésről beszélni a társasházaknál, akkor általában azt mondja az önkormányzat, 
hogy hozzájárul, mert ott nincs felújítási alap képzés nagyon sok esetben. 
Nagy valószínűséggel ez a Tabán 22. is erről fog szólni. 
Jöttek hozzánk vevőjelöltek ezzel kapcsolatban, hogy ők az új szociálpolitikai kedvezményt 
szeretnék majd igénybe venni ezekre az ingatlanokra. Ha a mi értékbecslőnk kimegy, az biztos, 
hogy nem fogunk adni nekik egy fillért sem. 
Ezt azért mondom most előre, hogy ez egy nem járható út. Ezt vagy megcsináljuk, és úgy adjuk 
el, vagy nem csináljuk meg és akkor a nyakunkon marad. 
Ezek a vevők abban a tudatban vannak, hogy majd megveszik olcsón ezt és akkor majd pár 
százezer forintból meg fogja tudni csinálni. De nem fogja tudni megcsinálni. Nem lesz 
komfortos, nem kaphat rá semmit, meg hitelt sem fogunk tudni neki rá adni. 
A Tabán 22.-vel már annyi probléma volt, és azért nem halad az a társasház, merthogy olyan 
lakók vannak amilyenek. Ha az önkormányzat ebből is kiszáll, akkor ez egy holtvágány lesz. 
Erre igazából egy jó koncepciónak kellene születnie. 
Ez a Tabán 22. már sok-sok éve probléma. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ezt az épületet még a Qualital vásárolta meg annak idején, illetve a dolgozóinak önkormányzati 
lakásokat adott. A Qualital, mint Qualital megszűnt, volt, aki ott maradt lakó, de mivel 
önkormányzati tulajdon volt, el kezdtek cserélődni a lakók.  
Bekerültek olyan lumpen elemek, akik teljesen leamortizálták ezt az épületet. 
Veled értek egyet, ha most ezt nem vállalja fel az önkormányzat, akkor ez egy holtvágány lesz. 
Nem lesz olyan épeszű ember, aki ott egy lakást megvesz. Ránéz az épületre és azt mondja, 
hogy köszönöm szépen még ingyen sem kell. Mert megcsinálja ő a lakást, de olyan lehetetlen 
helyzetnek teszi ki ott a családját, amire inkább azt mondja, hogy elmegyek inkább albérletbe 
és ott nyugodtan nevelem a gyerekemet. Mert ott gyereket nevelni biztonságosan nem lehet. 
Tanúja voltam, hogy repült ki a dívány a 4. emeletről. 
Azt támogatnám, hogy szigorúan mindenkinek be kellene tartani az együttélés szabályait. 
Ráadásul a környéken lakóknak is, különösen az időseknek nagy problémát okoz, az a mi ott 
történik. A rendőrkapitánnyal is beszéltem már erről, hogy legalább több járőr jöjjön arra. 
Ráadásul ott van az óvoda is. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Ugyanez van a Pázsiton is. 
Lakott lakásban is be van szögelve az ablak, hogy ki ne essen. Sőt lakott lakásból is esett már 
ki ablak. Ezzel is kell kezdeni valamit. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez hány százalékban önkormányzati társasház? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
8 lakásunk van a 17-ből. Az üresen van, és van még egy, ami lakott. 
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Marján János bizottsági tag 
Ha a problémát megoldjuk, akkor ne adjunk már el 3 lakást. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Meg kell próbálni. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Amilyen anyagi helyzet van most a lakásalapnál felújítani még egy ideig úgy sem tudnánk és 
akkor ez még tovább gyűrűzne. És ennyi lakás után fizetjük a közös költséget, mert azt fizetni 
kell és éves szinten ez több mint 3 millió forint. 
 
Marján János bizottsági tag 
Én értem, csak attól tartok, hogy visszaesünk abba az állapotba, amiben korábban voltunk.  
Én biztos nem vennék ott, de ha tudunk hozzá szocpolt adni, meg ezt-azt, akkor a bátrabbak 
elgondolkodnának rajta. 
 
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 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással  a következ ő határozatokat hozta: 
 
589/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  
4604/18/A/10 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. II/8. sz. alatt található, 55 m2 

nagyságú lakás megnevezésű ingatlant, legalább bruttó  3.800.000,- Ft, azaz Hárommillió 
nyolcszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 
 
Határid ő: 2015. június 29.  (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
590/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  
4604/18/A/11 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. II/9. sz. alatt található, 55 m2 

nagyságú lakás megnevezésű ingatlant, legalább bruttó  2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió 
hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 
 
Határid ő: 2015. június 29.  (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
591/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanok elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  
4604/18/A/18 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. IV/16. sz. alatt található, 55 m2 

nagyságú lakás megnevezésű ingatlant, legalább bruttó  2.700.000,- Ft, azaz Kettőmillió 
hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 
 
Határid ő: 2015. június 29.  (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 3011/1 és a 3011/2 helyrajzi s zámú magántulajdonú 
ingatlanok egy részének kisajátításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Csak szeretném kérni, hogy akik az előterjesztésben közreműködnek, az ilyen jellegű 
előterjesztésekhez a jövőben csatolják a helyszínrajzot, amelyen jól látható az érintett terület. 
Annak érdekében, hogy a helyszínt meg lehessen tekinteni. 
Minden olyan fejlesztést én támogatok, ami a város érdekeit szolgálja, de ebben az 
előterjesztésben csupán homályos utalás van arra vonatozóan, hogy milyen célra kellenek ezek 
a területek. 
A határozati javaslatokat csak abban az esetben tudom támogatni, ha a döntésem 
meghozatalához szükséges információkat most megkapom. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A piac építéséhez szükséges ez a két területrész megvásárlása, az egyik a bank mögötti 
területrész, a másik a mellette lévő üzletnek, a Dencs Kft. tulajdonában lévő telekrész. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Az a Dencs Kft. az a csavarbolt? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A csavarbolt. A telekrész. 
A rendezési tervvel összhangban van. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez a WC-s történet nem? Onnan visszük el és ott nyílik ki az út majd a piac felé nem? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Ott nem lesz út, ott lesz a színháznak a hátsó része. Gazdasági bejárat lesz. 
Nem lesz most már ott kinyitva hátra. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ezért lenne jó a térkép. Kérünk szépen akkor majd. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Igen ezt, már korábban is kérték mindig, most elfelejtődött. Testületi ülésig pótoljuk. 
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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: 
 
592/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 3011/1 és a 
3011/2 helyrajzi számú magántulajdonú ingatlanok egy részének kisajátításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3011/1 helyrajzi számú, 1547 m2 
nagyságú, kivett bank és udvar megnevezésű magántulajdonú ingatlan 724 m2 nagyságú 
beépítetlen részének vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az 
ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb 
mindösszesen bruttó 4.500.000,-Ft azaz négymillió-ötszázezer forint 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 4.500.000,-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. július 15. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 
 
593/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 3011/1 és a 
3011/2 helyrajzi számú magántulajdonú ingatlanok egy részének kisajátításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3011/2 helyrajzi számú 1148 m2 
nagyságú, kivett üzlet megnevezésű magántulajdonú ingatlan 687 m2 nagyságú beépítetlen 
részének vonatkozásában felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy az ingatlan 
tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, legfeljebb mindösszesen 
bruttó 4.300.000,-Ft azaz négymillió-háromszázezer forint 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. 
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3. A képviselő-testület e határozat 1. és 2. pontjában meghatározott feladatok végrehajtásához 
szükséges pénzügyi forrást 4.300.000,-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. július 15. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős:  Horváth Richárd polgármester a Településfejlesztési Osztály útján 

 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés a lakáskoncepció elkészítésének ütemezés éről   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Fel van sorolva tételesen, mit szeretnénk. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A lakáskoncepcióhoz több hozzászólásom lenne.  
A javaslat 7. pontja saját magára vonatkozik. Idézem: „ A jelenlegi bérleti díjak felülvizsgálata a 
7. pontban foglaltak figyelembe vételével.” Ezt nem értem. 
Az 5. pontot olvasva rossz sejtéseim támadtak. Jelentős bérleti díj emelést vetített előre a 
szociális alapon bérbe adott lakások tekintetében. Ez így van-e? 
A koncepcióból úgy érzem, hiányzik a szolidaritás, a szociális érzékenység. Mintha az 
önkormányzat egy gazdasági társaság lenne. Nem tudom tetten érni a közösségi felelősséget a 
koncepció kidolgozásához megadott szempontok között. 
Azzal egyet értek, hogy az önhibájából nem fizetőket ne finanszírozza az adójából a 
tisztességes hatvani ember. Azonban egyre több olyan tisztességes, önhibáján kívül nehéz 
helyzetbe került család van, akinek esélye sincs lakhatását megoldani. Erre szolgált korábban a 
szociális bérlakás, ahol várólista volt, a halandónak is volt esélye, hogy lakáshoz juthasson, de 
ez megszűnt. Már az is kérdés számomra, hogy mit takar az 1. határozati javaslat: a bérlői 
jogosultság felülvizsgálata, a május 31-i állapot szerint. Itt mik a szempontok, miről akar ez 
szólni?  
A 2.,3., és 4. pont abba az irányba mutat, hogy az önkormányzat meg akar szabadulni a 
lakásállományától, lehetőleg rövid idő alatt, nem gondolva arra a feladatra, amiket az 
előzőekben említettem, a tényleges rászorulókra. Úgy tűnik, ez nem lesz szempont az új 
lakáskoncepcióban sem. 
A nagygombosi lakások átminősítése a még ott lakókra nézve milyen hátrányos 
következményekkel jár? Mert amennyiben hátrányos, úgy nem tudom támogatni az 
átminősítést, csak abban az időben, amikor ez az ügy törvényesen és megnyugtatóan lezárul. 
Összességében számomra ebből az egész lakáskoncepcióból a lelke hiányzik, tehát nem látom 
a szociális érzékenységet.  
Ezekre szeretnék választ kapni. 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezet ő 
Nem mondhatni semmiről, hogy szociális szempontból nem érzékeny az önkormányzat, de ha 
megnézzük a szociális rendeletünket, a szociális lakás szociálisan rászorulók részére történő 
bérbe adás szabályainál, ki az, aki jogosult szociális lakásban lakni, ezt még igazából senki 
nem nézte meg. Hogy azok, aki ott laknak azok valóban megfelelnek-e az önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak, vagyis valóban a jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj 65 %-ának 
megfelelő-e, vagy esetleg már ő régebben megörökölte a lakást és olyan jövedelmi viszonyok 
között van, ami alapján nem is jogosult erre. Itt egyszerűen csak egy állapotfelmérésről van 
most szó. 
Azt senki nem mondta ki, és véleményem szerint is pontosan azért kellene az információ, hogy 
megalapozott döntést tudjon hozni az önkormányzat, ha látja azt, hogy a kétszázhuszon-
egynéhány lakásból – 154 szociális lakás van -, 154-ben valóban olyanok lakna-e. Akkor 
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mondhatja azt, hogy a szociális rendeletemet majd annak alapján hozom meg, és a koncepciót 
is arra élezem ki, hogy kitaláljam, hogy hogyan támogassam azokat, akik valóban rászorultak. 
De ha ebben olyan lakók laknak, akik nem felelnek meg e rendeletnek, akkor megint csak 
mondania kell az ö kormányzatnak, hogy akkor velük mit szeretnék. Felajánlok lakást 
megvételre, maradhatnak a lakásban, de nem a szociális bérlőkre vonatkozó bérletei díj 
ellenében, hanem költségelvű, vagy magasabb bérleti díj ellenében. Ezt csak akkor tudja az 
önkormányzat megmondani, ha tudja, hogy milyen a helyzet ezen a téren. 
Ez még nem koncepció, egy koncepciót nem lehet elkészíteni ennyi idő alatt, és ahhoz, hogy 
koncepció készüljön, ahhoz információkat kell gyűjteni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát akkor jelen pillanatban nem tudjuk, hogy a szociális lakásainkban kik laknak. 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezet ő 
Nem tudjuk.  
A nyáron lesz erre két hónapunk. Jövő héten azért fogunk összeülni, azok, akik ebben 
érintettek, mind az üzemeltető, mind a Hatósági Iroda, mind a Településfejlesztési Osztály, 
hogy ezt megbeszéljük, hogy ez milyen formában fog történni.  
Ez egy feladatlista, lehet, hogy nyers és nem sok mindent tartalmaz, vagy nem minden 
kérdésre ad választ, de igazából most mi is azzal szembesültünk, hogy nem tudjuk, hogy mi 
lesz a vége. 
Vannak önkormányzatok egyébként - mi is megnéztük -, ahol kifejezetten arra mennek, hogy a 
szociálisan nehéz helyzetben lévőket támogassák, és arra dolgoznak ki szempontrendszert. 
Van, ahol ugyanaz a helyzet, mint nálunk, leromlott lakásállománnyal, díjhátralékokkal 
küzdenek, üres a lakásalap, nem tudnak felújítani, stb. 
Még nem tudjuk ebből, hogy mi lesz a vége, azért van egy közbenső döntés szeptemberben, 
hogy a begyűjtött információkat, a kérdőívektől a felmérésekig mindent a testület belé fogunk 
tárni és annak alapján majd a testület mondja meg, hogy mi lesz az irány. Hogy a 
lakáskoncepciót milyen elvek alapján dolgozzuk ki októberben. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És mi a helyzet Nagygombossal? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezet ő 
Nagygombossal kapcsolatban az üzemeltető részéről az az információnk, hogy valóban 3 millió 
forint fölötti ráfordítás van az üresen álló ingatlanokra, a lakásokra és nem lakás célját szolgáló 
helyiségekre, és semmi nem történik benne, csak pénzt dobunk ki az ablakon. 
Most csak a 21 üres nagygombosi lakásról beszélünk, és mivel azokat is fel kellene újítani, és 
az önkormányzatnak vélhetően más tervei vannak ezzel kapcsolatban. Majd ezt is kimondja a 
koncepció, de addig is ne legyen üzemeltetői díj, meg egyebek, ha azokat nem lehet most lakni. 
Felesleges lenne most azokat lakásként nyilvántartani. 
A lakásállományból is az üres lakások közül is - majd hogyha a vételre vonatkozó javaslatok a 
testület elé kerülnek -, azok a lakások fel sem merülnek, amelyek a nagygombosi lakók részére 
ki vannak jelölve.  
Ugyanúgy fel kell tartani szükséglakás céljára is lakásokat. 
Azért mondom, hogy sok ágon fut ez a dolog.  
Csak azokról a lakásokról van szó, amiben nem laknak és nem tudjuk lakásként hasznosítani 
jelenleg. 
Az előterjesztésben számozásban lehet, hogy elírás van, de igazából az üzemeltető maga 
mondta ki, hogy felül kell vizsgálni a bérleti díjakat, de nem azért, hogy most egyből azt mondja, 
hogy bérleti díjat akarok emelni. Hanem látni kell azt, hogy valójában az összes üzemeltetési 
költséget figyelembe véve mennyi a fajlagos költség, és valóban hogyan térül ez meg az 
önkormányzatnak, különböző lakáskategóriák esetében. 
A másik, hogy a piaci alapú lakások esetében mennyi a bérleti díj, és hogyan aránylik ez az 
önkormányzati bérlakásokhoz. És még akkor nem mondta senki azt, hogy fel kell húzni a piaci 
alapúra, de egyáltalán lássa a képviselő-testület a valós helyzetet. 
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Ha elkészíti ezt a felülvizsgálatot a piaci alapúhoz viszonyítva, akkor majd ha a figyelembe 
veszi a bérleti díjak felülvizsgálatánál, akkor tudja a testületet tájékoztatni. 
Akkor majd tesz javaslatot arra, amire tennie kell. 
De ebben a feladatlistában még semmit nem mondtunk ki. Egy feladatlistát hoztunk be. 
 
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 9 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, 1 tartózkodással , 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
594/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáskoncepció 
elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Hatósági Irodáját, vizsgája felül a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
közreműködésével a szociális alapon bérbe adott lakások bérlői jogosultságát a bérletek 2015. 
május 31-i állapota szerint. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
595/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáskoncepció 
elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Gazdálkodási Irodáját és Településfejlesztési Osztályát, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel együtt mérje fel az önkormányzati lakások 
műszaki állapotát, ez alapján készítsen javaslatot a lakások felújítására, eladására, a lakások 
önkormányzati vagyonban tartására vonatkozóan. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Településfejlesztési Osztály 
útján 
 
596/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáskoncepció 
elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Településfejlesztési Osztályát, hogy a 10 főnél több alkalmazottat foglalkoztató 
gazdasági társaságokat tájékoztassa a lakások bérletének, esetleges megvásárolhatóságának 
lehetőségéről. Kérjen a cégektől nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kívánnak-e az 
önkormányzattól lakást bérelni, esetleg vásárolni. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
597/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáskoncepció 
elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal Településfejlesztési Osztályát, hogy az önkormányzati lakások bérlőit írásban keresse 
meg és kérjen nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy - amennyiben arra lehetőség nyílik - 
kívánnak-e önkormányzati lakást vásárolni. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
598/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáskoncepció 
elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t, hogy készítsen összehasonlító kimutatást arra vonatkozóan, hogy a 
lakások bérbeadási jogcímeinél meghatározott egyes bérleti díjak mennyiben térnek el a 
településen a magánforgalomban kialakult bérleti díjtól, illetve más településeken 
meghatározott önkormányzati bérleti díjaktól. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
599/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáskoncepció 
elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t, készítsen kimutatást arra vonatkozóan, hogy – figyelembe véve 
valamennyi lakásüzemeltetéssel összefüggésben felmerülő fajlagos költséget - az milyen 
arányban térül meg a szociális alapon, költségelven valamint piaci alapon bérbe adott lakások 
vonatkozásában. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
600/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáskoncepció 
elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Kft.-t, vizsgálja felül az önkormányzati bérlakások bérleti díját 
lakástípusonként a fajlagos költség megtérülése alapján és erről készítsen részletes 
tájékoztatást a képviselő-testület részére. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
601/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáskoncepció 
elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan-Nagygomboson lévő 33 lakásból 
jelenleg üresen álló alábbi 21 lakást nem lakás célú helyiséggé nyilvánítja, lakásként történő 
nyilvántartásukat megszünteti.  

Lakcím  

 Helyrajzi szám  Nyilvántartási szám  

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00444/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00444/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/3 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/4 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00446/5 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00448/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00448/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00449/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00449/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00449/3 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00450/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00451/1 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00453/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00453/3 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00453/4 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00453/9 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00455/2 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00455/3 

Nagygombos-Major hatvani 0531/2 A00455/4 

A képviselő-testület felkéri a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a változást a közmű-üzemeltetők és szolgáltatók felé jelentse be. 
 
Határid ő: 2015. július 15. 
Felelős:  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
602/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lakáskoncepció 
elkészítésének ütemezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatalt, hogy készítse el Hatvan város lakáskoncepcióját.  
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Határid ő: 2015. október 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály és a Hatósági Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

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

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás 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: 
 
603/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta távfelügyeleti ellátásra, 
karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy kezdeményezze a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti és 
karbantartási szerződés módosítását oly módon, hogy az alábbi változás átvezetésre és a 
szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 

Az Orvosi Rendelő (3000 Hatvan, Árpád u. 2.) 2015. június 3-tól a tűzvédelmi távfelügyelet 
szolgáltatásba bekapcsolt objektum. 

 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. június 30. (szerződések módosítására) 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 

 
23. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomirányító jelz őberendezések üzemeltetési költségeinek 
megosztásáról 
  (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: 
 
604/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a forgalomirányító 
jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 
1024 Budapest Fényes Elek u 7-13.) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és Hatvan Város 
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Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó, országos közúthálózaton lévő közúti 
forgalomirányító jelzőberendezések üzemeltetési költségeinek megosztására megállapodást köt 
a jelen határozat mellékletét képező okirat tervezet szerint. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötöt t szolgáltatási szerz ődés 
módosításáról 
 (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: 
 
605/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ATEV Fehérjefeldolgozó 
Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel 
(székhely: 1097 Budapest, Illatos u. 23.) az állati melléktermékek elszállítására és kezelésére 
vonatkozó szolgáltatási szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat tervezet szerint 
egységes szerkezetben módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az állati melléktermékek 
elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a belvárosi közterületek környezetalakít ási terveinek elkészítésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Itt megint csak szeretném kérni, hogy kapjunk egy térképet, hogy mi, hol fog történni. 
Illetve azt láttam sajnálattal, hogy itt is csak egy hatvani cég került a látókörbe. Esetleg többen 
nem akarnak jelentkezni, vagy nem adnak ajánlatot? 
Erről mit tudunk? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Egy hatvani cégtől kértünk ajánlatot, jelen pillanatban a tervezők között nincs más, aki ezzel 
környezetrendezéssel foglalkozna, tudomásunk szerint. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 



 

 

377 
 

 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
606/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az a belvárosi közterületek 
környezetalakítási terveinek elkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Mihály út – Erzsébet tér – Dózsa 
tér közötti szakasz páratlan oldali közterületeihez kapcsolódó geodéziai felmérés, 
környezetrendezési tenderterv, költségvetési kiírás, valamint tervezői költségbecslés 
elkészítésével az S-tér Kft.-t (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) bízza meg bruttó 
1.231.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. június 29. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés egyes útépítési munkák kivitelez őjének kiválasztásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Mi az a Hegyalja úti lakópark? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A Barackos út. 
Volt korábban az önkormányzatnak egy megállapodása útépítésre vonatkozóan. 
Annak idején Hatvan Város Önkormányzata az ottani ingatlantulajdonosokkal kötött egy 
megállapodást útépítésre vonatkozóan, amiben nem került rögzítésre, hogy milyen fizetési 
feltételekkel fognak a lakók hozzájárulni az út megépítéséhez. Az útnak az utolsó lakóház 
használatba vételéig kell elkészülnie. 
Az önkormányzat már elkészítette az 50 %-át az útnak, ami az önkormányzat kötelezettsége 
volt. A tavalyi év során is egyeztettünk a lakók egy részével és a képviselőikkel. Egyelőre úgy 
néz ki, hogy pénzügyi forrást ők nem tesznek hozzá, tehát ennek az út alapnak a karbantartási 
munkáiról kell gondoskodnunk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Már csatorna, minden kész van ott? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Igen kész van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, 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: 
 
607/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egyes útépítési munkák 
kivitelezőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky úti parkolók 
kivitelezésével a ZÖFE KFT.-t bízza meg (székhely:1119 Budapest, Thán K. u. 3-5.)  mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 12.634.815,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a Robert Bosch-val kötött megállapodás alapján a Bajcsy-Zsilinszky úton parkolók 
kialakítása  költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. június 30.  (szerződéskötésre) 

 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
608/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egyes útépítési munkák 
kivitelezőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Hegyalja úti lakópark belső útjának 
felújításával a Kavicsút Kft.-t bízza meg (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 2.755.900,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a felhalmozási hitel költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. június 30.  (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papírá ru, illetve utántölt ő anyagok 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítás áról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Ugye itt zömében a hatvaniaktól kérünk majd árajánlatot? Hatvanban és környékén elég sokan 
foglalkoznak ezzel.  
Én voltam ebben a bizottságban korábban és akkor igyekeztünk a hatvaniakat is megkeresni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem lévén, 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: 
 
609/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Tisztítószerek, 
irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, 
illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség 
biztosításával. A beszerzés együttes nettó becsült értéke 24.000.000.-Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek beszerzése”, becsült értéke nettó 8.000.000.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek és papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 10.000.000.-
Ft. 
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 6.000.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2015. évi és 2016. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, irodaszerek és 
papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű, 24.000.000.-Ft nettó becsült értékű, 
nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele 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.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. július 31. (az ajánlattételi felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív tá mogatásának igénylésére 
vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról szóló ké pvisel ő-testületi határozat 
módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért 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: 
 
610/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi közösségi 
közlekedés normatív támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásáról 
szóló képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 422/2015. (VI.9.) sz. határozatát módosítja, 
és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvénynek,  az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 
2012. évi XLI. törvénynek, a számvitelről szóló 2000. évi C törvénynek, valamint az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) kormányrendeletnek 
megfelelően a települési önkormányzatok részére kiírt helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával. A normatív 
támogatás igényléséhez a pályázati kiírásnak megfelelően az alábbi nyilatkozatokat teszi: 
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1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi közlekedést 2015. január 1-től 2015. 
december 31-ig folyamatosan fenntartja; 
2.) a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a kérelem 
benyújtásáig szolgáltatónként 3.517.000.- Ft, saját forrásból származó, visszatérítendő 
önkormányzati támogatást számolt el; 
3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül 
megbízva kötötte meg a Hatvani Volán Közlekedési Zrt-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi 
út 82.) a közszolgáltatási szerződést. A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. jogutódja a KMKK 
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatás igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2015. évben, melynek pénzügyi forrása 
Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/e. 
mellékletében, az alapítványok, szervezetek támogatása – Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt. 
normatív támogatása – költséghelyen került elkülönítésre. 
 
Határid ő: 2015. június 25.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

29. napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” cím ű pályázattal összefüggésben szükségessé váló 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , 1 tartózkodással , 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
611/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Környezeti és energetikai 
non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben 
szükségessé váló közbeszerzési eljárás megindításáról szóló képviselő-testületi határozat 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-6.5.0/14 azonosítószámú, 
„Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása Hatvan városában” című 
pályázat keretében „Bútorok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 45.724.100.-Ft. 
A szükséges pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Bútorok beszerzése” elnevezésű, nettó 
45.724.100.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében 
lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
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3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) A közbeszerzési eljárást lebonyolító tanácsadó cég delegált képviselője. 
 
Határid ő: 2015. július 15. (az eljárást megindító felhívás megindítására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskol a felújítása”, „A Hatvani 
Százszorszép Óvoda felújítása” és „A Liszt Ferenc M űvelődési Ház felújítása” tárgyú 
szerződések teljesítésével összefüggésben meghozandó dönt ésekről 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Tegnap láttam, hogy pakolták le a hungarocelleket. Ez külső szigetelésnek? Nem arról volt szó, 
hogy az új technológiát használják? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
A pályázat tekintetében én vagyok, műszaki kérdésben nem igazán. 
A Kodály Zoltán Általános Iskolánál a munkaterület átadása megtörtént. 
 
Szikora Miklós f őmérnök 
Ott tetőszigetelés is készül és a tető alá ezeket a lépésálló hungarocelleket teszik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
612/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola felújítása”, „A Hatvani Százszorszép Óvoda felújítása” és „A Liszt Ferenc 
Művelődési Ház felújítása” tárgyú szerződések teljesítésével összefüggésben meghozandó 
döntésekről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. június 8-án megkötött „A Hatvani 
Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása” tárgyú szerződés teljesítéséhez – amennyiben a 
kapcsolódó önerőpályázat eredménytelenül zárul – a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő, azaz 
bruttó 28.191.749.-Ft összegű saját forrást biztosít fejlesztési hitel terhére. 
 
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
613/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola felújítása”, „A Hatvani Százszorszép Óvoda felújítása” és „A Liszt Ferenc 
Művelődési Ház felújítása” tárgyú szerződések teljesítésével összefüggésben meghozandó 
döntésekről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. június 8-án megkötött „A Hatvani 
Százszorszép Óvoda felújítása” tárgyú szerződés teljesítéséhez – amennyiben a kapcsolódó 
önerőpályázat eredménytelenül zárul – a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő, azaz bruttó 
11.921.381.-Ft összegű saját forrást biztosít fejlesztési hitel terhére. 
 
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
614/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hatvani Kodály Zoltán 
Általános Iskola felújítása”, „A Hatvani Százszorszép Óvoda felújítása” és „A Liszt Ferenc 
Művelődési Ház felújítása” tárgyú szerződések teljesítésével összefüggésben meghozandó 
döntésekről szóló képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. június 8-án megkötött „A Liszt 
Ferenc Művelődési Ház felújítása” tárgyú szerződés teljesítéséhez – amennyiben a kapcsolódó 
önerőpályázat eredménytelenül zárul – a vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő, azaz bruttó 
8.023.365.-Ft összegű saját forrást biztosít fejlesztési hitel terhére. 
 
Határid ő: 2015. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közm űvelődési érdekeltségnövel ő támogatás” cím ű pályázat 
benyújtásáról    
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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: 
 
615/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázati felhívásra, Liszt Ferenc Vasutas 
Művelődési Központ berendezési tárgyainak gyarapítására.  A beruházás bruttó összköltsége 
2.857.500,- Ft. A támogatás maximális mértéke a vállalt önrész kilencszerese, ennek 
tekintetében az igényelhető támogatás 2.571.750,- Ft, melyhez még 285.750 Ft pályázati 
önerőt szükséges biztosítani. A pályázati önrész Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésében az egyéb szakfeladatok között a „Közművelődési intézmények pályázati 
önrész” költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok aláírására. 
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Határid ő: 2015. június 29. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
616/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás” című pályázat, lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.  Szinyei András alpolgármester; 
2. Tompa Z. Mihály intézményvezető; 
3. Petróczkiné Rajna Mónika közművelődési referens; 
4. Tuzáné Fűzér Judit pályázati ügyintéző; 

 
Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés épületenergetikai korszer űsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Mennyiben érinti ez a nevelési, oktatási intézményeket, olyan szempontból, hogy szeptemberre 
elkészül-e, tudunk-e majd évet kezdeni, mert azért ez hatalmas felújítási munka. 
 
Tóth Ivett pályázat osztályvezet ő 
A korábbi rendkívüli ülésen döntött a bizottság a KEOP 7.0 pályázati program keretében a 
feltételes közbeszerzési eljárás elindításáról. Ez folyamatban is van. Arról van szó, hogy 
Közlönyben megjelent egyedi támogatások, de pályázatot kell benyújtani. Amit valóban 
augusztus 14-ig lehet, de nekünk az az elvárás, hogy július 1-jén benyújtsuk a pályázatot. 
Lefolytatjuk a közbeszerzési eljárást, amint lesz támogatási szerződésünk, szerintem a 
kivitelezés augusztusban elkezdődhet. A tanévkezdést azt nem tudom. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Augusztus 24-én nyit az óvoda, hogy tudunk-e ott kezdeni, vagy esetleg át kell szervezni, át kell 
másik oviba menni, vagy szólnunk kell a szülőknek, hogy aki tudja, tartsa még otthon a 
gyermekét, ebből a szempontból kérdezem csak. 
 
Tóth Ivett pályázat osztályvezet ő 
A Kodály Iskola, a Százszorszép Óvoda, a Dali kapcsán, amint kiválasztásra került a kivitelező, 
akkor összehívtunk egy munkacsoportot az intézményvezetőkkel, és ott részletesen sikerült 
megbeszélni a nyárra vonatkozó ütemtervet. Az a célunk, hogy e projektek esetében is hasonló 
legyen, és maximálisan figyelembe vesszük az intézmények elvárásait és a kivitelezőknek is 
ehhez kell alkalmazkodni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Annak örülünk, hogy egyáltalán elindul és kész lesz. 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés 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: 
 
617/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-5.7.0 
azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése céljából. Az igényelhető támogatási összeg legfeljebb 
150.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
618/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati 
program keretében a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai 
fejlesztése céljából benyújtandó pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati 
és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
  1. Bánkutiné Katona Mária irodavezető; 
  2. Schósz Gabriella osztályvezető; 
  3. Tóth Ivett osztályvezető; 
  4. Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 
 
Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
619/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-5.7.0 
azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése céljából. Az igényelhető támogatási összeg legfeljebb 
150.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 
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Határid ő: 2015. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
620/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati 
program keretében a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai fejlesztése céljából 
benyújtandó pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
  1. Bánkutiné Katona Mária irodavezető; 
  2. Schósz Gabriella osztályvezető; 
  3. Tóth Ivett osztályvezető; 
  4. Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 
 
Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
621/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-5.7.0 
azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai 
fejlesztése céljából. Az igényelhető támogatási összeg legfeljebb 150.000.000,- Ft. A támogatás 
intenzitása 100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
622/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati 
program keretében a Hatvani Napsugár Óvoda épületenergetikai fejlesztése céljából 
benyújtandó pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
  1. Bánkutiné Katona Mária irodavezető; 
  2. Schósz Gabriella osztályvezető; 
  3. Tóth Ivett osztályvezető; 
  4. Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 
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Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
623/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP-5.7.0 
azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Cukorgyári fejépület épületenergetikai 
fejlesztése céljából. Az igényelhető támogatási összeg legfeljebb 150.000.000,- Ft. A támogatás 
intenzitása 100%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
624/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az épületenergetikai 
korszerűsítésre vonatkozó pályázatok benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati 
program keretében a Hatvani Cukorgyári fejépület épületenergetikai fejlesztése céljából 
benyújtandó pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt 
eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
  1. Bánkutiné Katona Mária irodavezető; 
  2. Schósz Gabriella osztályvezető; 
  3. Tóth Ivett osztályvezető; 
  4. Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 
 
Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

33. napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” cím ű pályázattal kapcsolatos „ATL kommunikációs feladat ok 
elvégzése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr 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: 
 
625/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület a 40/2015. (I. 29.) számú határozata alapján indult, „ATL 
kommunikációs feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a CREATOR Kommunikációs 
Szolgáltató Kft. (székhely: 1164 Budapest, Cinkotak ert u. 12.)  ajánlattevőt nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, 
mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 23.950.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

 
Határid ő: 2015. június 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

34. napirendi pont 
Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” cím ű pályázattal kapcsolatos „BTL rendezvényszervezési 
feladatok elvégzése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr 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: 
 
626/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület a 41/2015. (I. 29.) számú határozata alapján indult, „BTL 
rendezvényszervezési feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Stage-Line Kft. (székhely: 
3011 Heréd, Táncsics utca 30.)  ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot, azaz 14.900.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 

 
Határid ő: 2015. június 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

35. napirendi pont 
Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltétel einek kialakítása” cím ű 
pályázattal kapcsolatos „Projektmenedzsment szolgál tatás megrendelése” 
elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől 
  (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: 
 
627/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület a 305/2015. (IV. 30.) számú határozata alapján indult, 
„Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a NOUV Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.)  ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot, azaz 10.800.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 

 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 

36. napirendi pont 
Előterjesztés a „Városi jel elkészítése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésr 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  4 igen szavazattal , 1 nem 
szavazattal , tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
628/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület a 397/2015. (V. 28.) számú határozata alapján indult, „Városi jel 
elkészítése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 
tekintetében nyertes ajánlattevőnek az ARTEUM-TENDER Kft. (székhely: 3012 
Nagykökényes, Klapka György u. 17.)  ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot, azaz 19.680.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
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37. napirendi pont 
Előterjesztés é pületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Lassan most már minden intézmény fel lesz újítva a városban. 
 
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: 
 
629/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat 
megvalósításához szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság biztosításával járó 
feladatok ellátásával a NOUV Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.521.200,- Ft megbízási 
díjért, azzal a kitétellel, hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés 
aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. július 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
630/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Brunszvik Teréz 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához 
szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátásával a 
NOUV Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.505.200,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, 
hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. július 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
631/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Napsugár Óvoda 
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épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához szükséges 
projektmenedzsment és nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátásával a NOUV Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.362.200,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a 
szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. július 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
632/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Cukorgyári 
fejépület épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához 
szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátásával a 
NOUV Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.759.200,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, 
hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. július 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
633/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat 
megvalósításához szükséges műszaki ellenőri és energetikai előkészítési feladatok ellátásával 
a COHESION Kft.-t (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/B.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.413.000,- Ft megbízási díjért, azzal 
a kitétellel, hogy a megbízási díj kifizetésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. július 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
634/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Brunszvik Teréz 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához 
szükséges műszaki ellenőri és energetikai előkészítési feladatok ellátásával a COHESION Kft.-
t (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/B.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.968.500,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a 
megbízási díj kifizetésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
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A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. július 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
635/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Napsugár Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához szükséges 
műszaki ellenőri és energetikai előkészítési feladatok ellátásával a COHESION Kft .-t 
(székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/B.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.333.500,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a 
megbízási díj kifizetésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. július 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
636/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Cukorgyári 
fejépület épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához 
szükséges műszaki ellenőri és energetikai előkészítési feladatok ellátásával a COHESION Kft .-
t (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/B.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.095.500,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a 
megbízási díj kifizetésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. július 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” cím ű pályázattal kapcsolatos döntésr 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: 
 
637/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-6.5.0/14 kódszámú „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című pályázat megvalósításához szükséges energetikai 
tanúsítvány elkészítésével a COHESION Kft. -t (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 
11/B.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 254.000,- Ft 
megbízási díjért. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2015. július 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés ”Szociális földprogram Hatvanban 2015-be n” cím ű pályázathoz 
kapcsolódó beszerzésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért 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: 
 
638/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a SZOC-FP-15-KOZ-019 azonosító számú, „Szociális földprogram Hatvanban 2015-ben” című 
pályázathoz kapcsolódó karalábé és kelkáposzta palánta beszerzésével Hérán József egyéni 
vállalkozót (székhely: 5474 Tiszasas, Fő út 106.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó 66.325,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból 
biztosított. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (megrendelésre)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés a csapadékvíz elvezet ő hálózatot érint ő munkálatokkal kapcsolatos 
döntésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

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: 
 
639/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 



 

 

393 
 

 

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, az Árpád utca 45. előtt található 
közterület részét képező 1 darab csapadékvíz elvezető akna javításával, valamint a keretes 
fedlap szintbehozatalával, 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. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
640/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Rákóczi út és a Gárdonyi 
Géza utca kereszteződésében található, Rákóczi út 6. számú ingatlan, Gárdonyi Géza utcai 
oldalán található járda melletti közterületen, 40*40*10-es beton előre gyártott, 3,5 cm-es 
folyókamélységű elemekből csapadékvíz elvezető padkafolyóka kialakításával, 32 méter 
hosszú szakaszon, oly módon, hogy a csapadékvíz elvezetése a Gárdonyi Géza utcában 
található 2 darab víznyelő aknába történjen, 2 darab 40*40-es keretes víznyelőrács 
beépítésével, mely munkálatokhoz kapcsolódóan el kell végezni szükség esetén a 36 méter 
hosszú járdaszakasz megsüllyedt részei javítását és szintbeemelését is olyan formában, hogy a 
javítást követően a járdának egyoldalú lejtéssel kell rendelkeznie a padkafolyóka irányába, a 
Norma-Bau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg, bruttó 
458.724,- 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. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
641/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Szabadság út 58. előtt, az út 
részét képező 1 darab csapadékvíz elvezető rács javításával és szintbehozatalával, a 
MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, bruttó 
33.000,- 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. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
642/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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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 utca és a 
Kazinczy utca kereszteződésében található Horváth Mihály utca 82. számú ingatlan előtt 
található járda mellett 40*40-es beton előre gyártott elemekből csapadékvíz elvezető folyóka 
kialakításával 24 méter hosszú szakaszon, oly módon, hogy a csapadékvíz elvezetése a 
Horváth Mihály úton található víznyelő aknába történjen meg rács beépítésével, a MÉZSORÁS-
Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, bruttó 199.500,- 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. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
643/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Honvéd utca páros oldalában 
lévő buszmegálló mellett, az út részét képező 1 darab csapadékvíz elvezető rács javításával és 
szintbehozatalával, a MÉZSORÁS-Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 
bízza meg, bruttó 33.000,- 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. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
644/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Csaba utca 40. és a 41. 
mellett található út részét képező 2 darab csapadékvíz elvezető akna és rács javításával, 
valamint a Csaba utca 40. mellett található víznyelő rács szintbehozatalával, a Norma-Bau-
Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg, bruttó 114.300,- 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. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
645/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvanban, a Dembinszky utca 15. számú 
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ingatlan előtt található közterület részét képező csapadékvíz elvezető akna javításával, oly 
módon, hogy 10 cm vastag négyoldalú betonfal kerüljön kialakításra a beton fedlap 
szintbeemelésével, a csapadékcsatorna alsó szintje alatt legalább 10 cm mélységben az akna 
alja kerüljön kibetonozásra a hordalék könnyebb kezelhetőségének érdekében, és az ingatlan 
előtt található közúton a tisztító aknába történő bevezetéssel, 1 darab 40*40-es víznyelő 
kialakítására, valamint a megsérült útburkolat és szegélykövek helyreállításával, a MÉZSORÁS-
Épitőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, bruttó 170.180,- 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. július 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon tal álható illegálisan elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás 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: 
 
646/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 
található illegálisan elhelyezett hulladékok elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Szé-
Gé Trans Kft.-t (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona u. 4.) bízza meg – inert hulladék 
esetében bruttó 8.128,- Ft/m3, kommunális hulladék esetében bruttó 9.906,- Ft/m3 egyégárakon 
– bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2015. évi városüzemeltetési feladatai között az illegális 
hulladéklerakók felszámolása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (szerződés aláírására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
A főteret azt annak idején ki szavazta meg? Arról tárgyalt a bizottságunk? Fogalomtechnikailag. 
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Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Melyiket? 
 
Marján János bizottsági tag 
Ezt, ami most elkészült. A Kossuth tér. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A déli térrészre gondolsz? 
 
Marján János bizottsági tag 
Igen. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Az a NIF beruházásában készült el, és azért nem tárgyalta, mert a közlekedési hatóság adott rá 
engedélyt. 
 
Marján János bizottsági tag 
Elég érdekesen. Nem lehet módosíttatni? „Megállni”, „Várakozni” tilos tábla ott van kirakva a 
cukrászdánál.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az el lesz véve. 
 
Marján János bizottsági tag 
Az úton fordulsz be és ott állnak az autók. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nagyon rossz, nem lehet balra nagy ívben kanyarodni, mert ott állnak sorban. A másik oldalon 
jönnek szembe, kanyarodnál, de nem lehet, mert ott állnak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Javasolnám letakarni a „Megállni tilos”-t és egy ideiglenes talpast kitenni. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Az a probléma, hogy kétirányú lett annak az útszakasznak a forgalma és azért lett kitéve a 
„Megállni tilos” tábla. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kétirányú lett az út és azt jelezni kellene valami vonallal, mert sokan azt gondolják, hogy 
mehetnek össze-vissza. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Előrébb kellene tenni a táblát. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Felülvizsgáljuk. 
 
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 határozatot hozta: 
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647/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy kerékpáros piktogramok 
kerüljenek felfestésre a Hatvan, Népkert melletti bekötő úton. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
648/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Vas Gereben utca, 
vasút felé vezető szakaszának elejére "zsákutca" tábla  kerüljön elhelyezésre. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés utcabútorok beszerzésér ől képvisel ői keretek felhasználásával 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Milyen az az Urban 10-es típusú pad? 
Azért kérdezem, mert az OTP előtt az összes össze van törve. Mert, ha ugyanolyan…. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Ez másik típusú. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ki tartja ezeket karban? Mert tüzelőnek lehet használni most már csak. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A Városgondnokság. Jelezzük feléjük. 
  
Marján János bizottsági tag 
És ilyen padot ne rendeljünk többet. 
 
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 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
649/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 1 db ülőpad és 1 db szemétgyűjtő 
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beszerzésével és szállításával a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) 
bízza meg bruttó 118.999,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd 
képviselői kerete terhére 37.465,- Ft, Tarsoly Imre képviselői kerete terhére 81.534,- Ft összeg 
erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2015. július 8. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
650/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az utcabútorok helyszínen történő 
telepítésével a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 6.440,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd 
képviselői kerete terhére 2.600,- Ft, Tarsoly Imre képviselői kerete terhére 3.840,- Ft összeg 
erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2015. július 8. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
651/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 2 db virágláda beszerzésével Berkesfa Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Batthyány utca 40.) bízza meg bruttó 63.500,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
képviselői kerete terhére 63.500- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2015. július 8. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés Zagyva folyó fölött lév ő közúti híd korlátjának az átalakításáról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Milyen átalakítás lesz ez? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Nekimentek autóval a Zagyva hídnak és az ki lesz javítva. Készült egy vázlat, ami szerint a 
hatvani motívum belekerülne a híd korlátjának pálcái közé az alsó és felső részen. A Közút 
pedig vállalta, hogy lefesti. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
A virág nem fogja eltakarni? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Nem, mert nem tömören egymás mellett lesz ez a motívum. Az is meg van rajzolva, hogy hová 
kerülnek a virágtartók. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem lévén, 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: 
 
652/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Zagyva-hídon lévő korlát átalakításával a 
Kovácsmester-60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 317.500,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2015. július 8. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
45. napirendi pont 

Előterjesztés táblák és plakettek legyártásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
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 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
653/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím 
adományozására a dísztáblák legyártásával Hettich Művek Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, 
Köztársaság tér 5.) bízza meg bruttó 136.000,- Ft összegért, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2015. évi városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi 
Alap 2015.” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. július 25. (a táblák legyártására) 
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Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
654/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a „Tiszta, virágos Hatvanért” és „a 
legvirágosabb hatvani intézmény” cím adományozására a dísztáblák legyártásával Maldrik 
Gábort (székhely: 3000 Hatvan, Fecske u. 13.) bízza meg bruttó 84.000,- Ft összegért, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2015. évi városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi 
Alap 2015.” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. július 25. (a táblák legyártására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
655/2015. (VI. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 3 db tájékoztató tábla legyártásával és 
szállításával az R+R Reklám Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan József Attila utca 24.) bízza meg 
bruttó 13.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2015. évi város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
Papp István elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 55 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

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


