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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 2016. március 30-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   
Papp István  bizottsági elnök 
Marján János     bizottsági tag   
Palik Józsefné    bizottsági tag 
Bagi Miklós    bizottsági tag  
 
Kondek Zsolt     képviselő, állandó meghívott  

 
 

Köves Gábor Nándorné  bizottsági elnökhelyettes igazoltan távol 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta     jegyző 
dr. Kovács Éva   aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
 
  
Jegyzőkönyvvezet ő:   Iványosné Berényi Anita 

 
 

* * *  
Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság négy 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 Bagi Miklós bizottsági tag legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Bagi Miklós bizottsági  tagot a jegyz őkönyv aláírójaként.  
 
 
Papp István bizottsági elnök 

- Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon 
túl az alábbi előterjesztést vegye fel a bizottság napirendjei közé: 

 
- Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatás áról szóló pályázatról 
 

a meghívóban szereplő 27. napirendi pontot vegye le a bizottság napirendjei közül: 
 
Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 
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Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
200/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2016. március 30-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

 
1. Előterjesztés a gyermekfoglalkoztató és az élménytér, valamint a Nagy Endre 

rendezvényterem belépő- és teremhasználati díjainak módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2016. évi támogatásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
3. Előterjesztés  AURORA magkeverék beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

4. Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására megbízási szerződés közös 
megegyezéssel való megszüntetéséről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés Hatvani Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

6. Előterjesztés a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel megkötendő 
támogatási szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban álló hatvani 989/5, hatvani 989/6 és hatvani 
3240 hrsz.-ú területek építési telekként történő elidegenítésére szóló pályázatok 
kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8.  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható 
lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

9. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3018/2/A/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe 
adására vonatkozó pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló strandfürdő területén lévő konyha, 
étterem és söröző bérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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11. Előterjesztés gépjárművek önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés felajánlott adomány elfogadásáról és kiosztásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

13. Előterjesztés Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 
szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

15. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
16. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, külterületi 0352/1 hrsz.-ú 

földrészlet cseréjével kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
17. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület részére támogatási kérelem benyújtásához 
szükséges döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

19. Előterjesztés az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támogatásról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervéről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

22. Előterjesztés a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

23. Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott 
közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást 
működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése”című pályázat 
benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Előterjesztés az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

25. Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges közterület-takarítási, hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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26. Előterjesztés a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulása című 
pályázatban szükséges döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

29. Előterjesztés a gyalogos- és kerékpáros híd, valamint a vadaspark végleges 
villamosenergia ellátásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

30. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

31. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
32. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

33. Előterjesztés padkarendezési munkálatokról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
34. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások teljes és részleges felújításairól 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés dohányzási tilalommal érintett közterületek jelölésével kapcsolatos 
döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

36. Előterjesztés ülő tömbkövek gyártásáról és telepítéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
37. Előterjesztés a 2016. évben megrendezendő lakossági veszélyes 

hulladékgyűjtésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

 
39. Előterjesztés temetési hely bővítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

40. Előterjesztés kerékpártámaszok beszerzéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
41. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

42. Előterjesztés zárt csapadékhálózat tisztításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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43. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázatról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

44. Egyebek (Pályázatbontás) 
 
 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a gyermekfoglalkoztató és az élménytér, valamint a Nagy Endre 
rendezvényterem belépő- és teremhasználati díjainak 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  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
201/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gyermekfoglalkoztató és az 
élménytér, valamint a Nagy Endre rendezvényterem belépő- és teremhasználati díjainak 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett 
gyermekfoglalkoztató, élménytér és a Nagy Endre rendezvényterem belépőjegy árait, valamint 
terembérleti díjait 2016. április 1. napjától a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti 
összegekre módosítja azzal, hogy az ügyvezető a fenntartó képviselőjével együttesen 
esetenként jogosult a mellékletben meghatározott belépőjegy áraktól és terembérleti díjaktól 
eltérő, kedvezményes díjakat biztosítani. 
 
Határidő: 2016. április 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján tör ténő 2016. évi támogatásról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 5 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
202/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2016. évi támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2016. évre 173.280,- Ft, azaz Egyszázhetvenháromezer-
kettőszáznyolcvan forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás 
határozott időre, 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
203/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2016. évi támogatásról 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 2016. évre 237.120,- Ft, azaz Kettőszázharminchétezer-egyszázhúsz forint támogatást 
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2016. április 1-jétől 
2016. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
204/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2016. évi támogatásról 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 2016. évre 250.800,- Ft, azaz 
Kettőszázötvenezer-nyolcszáz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
205/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2016. évi támogatásról 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 2016. évre 224.010,- Ft, azaz 
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Kettőszázhuszonnégyezer-tíz forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
206/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta 
alapján történő 2016. évi támogatásról 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 2016. évre 
285.570,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvanötezer-ötszázhetven  forint támogatást nyújt az iskolai 
diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2016. április 1-jétől 2016. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. április 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés AURORA magkeverék beszerzésér ől és szállításáról 
 (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  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
207/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy az  “Aurora” magkeverék beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával   az 
S-TÉR Kft.-t (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 5. III/23.) bízza meg  bruttó  47.879,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás  Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.)  önkormányzati 
rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. évi kiadásai 
között “Virágbeszerzés közterületre “költséghelyen rendelkezésre áll. 
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4. napirendi pont 
Előterjesztés könyvvizsgálói feladatok ellátására megb ízási szerz ődés közös 
megegyezéssel való megszüntetésér 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  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
208/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta könyvvizsgálói feladatok ellátására 
megbízási szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a könyvvizsgálói feladatok ellátására 
vonatkozóan a GMB Holding Pénzügyi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1097 Budapest, Vaskapu 
u. 1/a., telephely: 5100 Jászberény, Zírzen Janka u. 6, kamarai bejegyzés száma 001919, a 
könyvvizsgálatért személyében felelős személy: Gulyás Csaba bejegyzett könyvvizsgáló, 
kamarai nyilvántartási száma: 007120) megkötött megbízási szerződést közös megegyezéssel 
2016. április 30. napjával megszünteti. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést megszüntető okirat aláírására. 
 
Határidő: 2016. április 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvani Szolgáltató Intézmény alapító ok iratának 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  4 igen, nem  szavazat és tartózkodás 
nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
209/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhelye: 
3000 Hatvan, Temető u. 14/a.) 65/2015. (II. 18.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot. 

Határid ő: 2016. április 4. 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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6. napirendi pont 
Előterjesztés a Horváth Racing Technologies Sportegyes ülettel megkötend ő 
támogatási szerz ődés módosításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Örömmel vettem, hogy lejjebb vesszük az összeget, de ennek ellenére tartózkodom. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen, 1 tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
210/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Horváth Racing 
Technologies Sportegyesülettel megkötendő támogatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 592/2015. (IX. 03.) sz. határozattal 
elfogadott a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel megkötött támogatási szerződést a 
jelen határozat mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződést módosító okirat aláírására. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésében 7.000.000,- Ft összeget a Szervezetek, alapítványok támogatása 
előirányzatról átcsoportosít az általános tartalék előirányzatra. 
 
Határid ő: 2016. április 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban álló hatvani 9 89/5, hatvani 989/6 és hatvani 
3240 hrsz.-ú területek építési telekként történ ő elidegenítésére szóló pályázatok 
kiírásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Továbbra is fenntartom azt az álláspontomat, hogy az önkormányzati tulajdonban álló ingatlant 
csak árverés útján lehessen eladni. Két előterjesztésben pályázati úton történő elidegenítés 
kerül megnevezésre, így nem tudok egyetérteni ezzel. Továbbra is kérem, hogy a pályázatok 
jelenjenek meg az önkormányzat lapjában. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igyekszünk ezt már a hatvani nyomtató sajtóban is megjelentetni, ez a vagyonnyilvántartási- és 
kezelési osztály vezetőjének a feladata. Az, hogy itt árverés legyen az a vagyonrendeletnek a 
módosítását teszi szükségessé, ha ilyenféle igény jelentkezik, akkor a képviselő-testület elé be 
kell terjeszteni.  
A pályáztatás meg az árverés között a módban van különbség, itt tulajdonképpen a pályáztatás 
a pályázat felbontásáig titkos. Tehát itt szoktuk a képviselő-testület előtt a borítékokat 
felbontani. Ha itt meghirdetjük árverésre, előbb ugye már elekronikus felületeken mennek ezt a 
végrehajtók alkalmazzák az más jellegű árverés, az végrehajtási eljárással alkalmazó. Hát ha 
most itt meghírdetni, akkor ugye ide be kell jönni, egy licitszabályzatot felállítani, szerintem 
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sokkal többen lemaradnának róla, hogy ha egy adott időpontban lenne meghírdetve az árverés, 
ha nem jelenik meg senki, akkor még egy időpontot meghírdetni, hogy a pályáztatás esetén 
nyitva áll egy időintervallum, ami mondjuk 20-30 nap, a felhívást megnézi valaki és akkor az 
adott időponton belül saját igényeihez mérten tudja megtenni a vételi ajánlatot.   
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, meggyőztetek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
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, 1  nem szavazattal és 
tartózkodás nélkül következ ő határozatokat hozta: 
 
211/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta önkormányzati tulajdonban 
álló hatvani 989/5, hatvani 989/6 és hatvani 3240 hrsz.-ú területek építési telekként történő 
elidegenítésére szóló pályázatok kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 989/5 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Legány Ödön utcában található, 1151 m2 

nagyságú kivett, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 
3.100.000,- Ft, azaz Hárommillió-egyszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni 
versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.  

 

Határid ő: 2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
212/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta önkormányzati tulajdonban 
álló hatvani 989/5, hatvani 989/6 és hatvani 3240 hrsz.-ú területek építési telekként történő 
elidegenítésére szóló pályázatok kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 989/6 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Legány Ödön utcában található, 912 m2 nagyságú 
kivett, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.400.000,- Ft, azaz 
Kettőmillió-négyszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján.  

 

Határid ő: 2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
213/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta önkormányzati tulajdonban 
álló hatvani 989/5, hatvani 989/6 és hatvani 3240 hrsz.-ú területek építési telekként történő 
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elidegenítésére szóló pályázatok kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3240 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Klapka u. 46. sz. alatt található, 3900 m2 nagyságú 
kivett, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 9.200.000,- Ft, azaz 
Kilencmillió-kettőszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján.  

 

Határid ő: 2016. április 4. (pályázat kiírására) 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló gazdas ágosan fel nem újítható 
lakások elidegenítésér ől szóló pályázatok kiírásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 
14 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
214/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/14/A/3 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 4. fsz. 1/A sz. alatt található, 
18 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 1.100.000,- Ft, 
azaz Egymillió-egyszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
215/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/12 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 3/11. sz. alatt található, 
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50 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.800.000,- Ft, 
azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
216/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/14 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/15. sz. alatt található, 
52 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.800.000,- Ft, 
azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
217/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/15 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/16 sz. alatt található, 
52 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, 
azaz Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
218/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/17 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/18. sz. alatt található, 
52 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.800.000,- Ft, 
azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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219/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/31 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/11. sz. alatt található, 
55 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, 
azaz Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
220/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/33 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. sz. alatt található, 
55 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi 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 
alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
221/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/32 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/13. sz. alatt található, 
55 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, 
azaz Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
222/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/34 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/1. sz. alatt található, 
49 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, 
azaz Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
223/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/36 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/2. sz. alatt található, 
55 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi 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 
alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
224/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/35 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/3. sz. alatt található, 
55 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, 
azaz Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
225/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/38 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 3/3. sz. alatt található, 
55 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, 
azaz Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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226/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/42 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2. sz. alatt található, 
55 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi 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 
alapján.  
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
227/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3018/2/A/1 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz.1. sz. alatt található, 
37 m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.000.000,- Ft, 
azaz Kettőmillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3018/ 2/A/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe 
adására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez egy nagyon régi ügy. Volt egy elszámolás a bérlővel, hogy kifizeti a vételárat, az 
rendeződött? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Igen. Több bírósági tárgyaláson ment ez az ügy, 2015. decemberében olyan bírósági ítélet 
született egyességgel, mely gyakorlatilag, amikor a két fél az elszámolást egymással tervezte, 
tehát pénzügyi teljesítés megtörtént. 
 
Marján János bizottsági tag 
Köszönöm szépen. 
 
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  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
228/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonú 
hatvani 3018/2/A/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3018/2/A/3 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz. 3. sz. alatt található, kivett 
üzlet megnevezésű, 30 m2  nagyságú belterületi ingatlant tárgyév május 1. napjától 5 éves 
határozott időre havi bruttó 54.000,- Ft, azaz Ötvennégyezer forint bérleti díj ellenében bérbe 
kívánja adni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét 
képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 1. (pályázat kiírására) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló strand fürd ő területén lév ő konyha, 
étterem és söröz ő bérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Meglepődtem, hogy nem a közétkeztetés csinálja, hiszen ez munkahely megteremtés és 
megszűnik a munkaszerződésük a konyhai dolgozóknak, ez azért 3 hónap, de ha így 
döntöttünk nem örülök neki. 
Javaslom, hogy réges-régen biztosan emlékszenek rá, aki Hatvanban lakik, akkor 
megpályáztattuk és kiadtuk nemcsak a büfét, hanem a strand területét és nem történt meg 
garancia kötés arra, hogy ugyanúgy adják vissza, mérhetetlenül leamortizálódott szinte minden. 
Javasolnám, amikor ezt bérbe adjuk, akkor egy garanciát a tulajdonos garantáltassa, hogy 
ahogy átveszik úgy is adják vissza, ez legyen benne a bérleti szerződésben, mert nagyon sok 
pénzt kell rákölteni, ha tönkre teszik.   
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Jó így fogjuk megkötni a bérleti szerződést. Ilyen kikötéseket minden bérleti szerződésben 
lehet. 
 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Van egy olyan előterjesztés, amit éppen most nem találok, de van olyan lakás, amelyet évente 
vagy félévente ellenőrizzük, azért itt rajta van a szemünk, meg a kezünk a dolgokon. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A strandon is szeretnék egy hosszabb távú fejlesztést csinálni. Kempinget más bejáratokkal, 
bővíteni esetleg medencék számát és hosszú távon, ha nem lesz pályázati kiírás, akkor saját 
erőből is fogjuk csinálni. Kiakarjuk fejleszteni normálisan. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Az se lenne rossz, ha az úszó medence felé kerülne egy fólia, mint Gyöngyösön és akkor még 
télen is lehetne használni. Nyílván tudom, hogy ennek anyagi vonzata van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A homokágy kicserélését is megoldjuk. Mindenképpen egy szabadidő eltöltés központjává 
szeretnénk tenni a strandot. 
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Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
229/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban 
álló strandfürdő területén lévő konyha, étterem és söröző bérbe adására vonatkozó pályázat 
kiírásáról előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 1661/18 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Teleki úton található, kivett strandfürdő megnevezésű,  
59281 m2    nagyságú belterületi ingatlan területén található – önálló helyrajzi számmal nem 
rendelkező –  116 m2 nagyságú, több helyiségből álló konyha-étterem épületet, valamint a 
hatszög alakú, 16 m2  alapterületű, fából épült sörözőt szezonálisan: június 11. napjától 
szeptember 5. napjáig bruttó 80.000,- Ft/hó, azaz Nyolcvanezer forint/hó értéken bérbe kívánja 
adni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező 
pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határid ő:   2016. április 1. (pályázat kiírására) 
 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés gépjárm űvek önkormányzati tulajdonba kerülésér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Melyek ezek a gépjárművek, milyen célt szolgálnak és milyen összegről van szó? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Ezek a gépjárművek a közfeladatok ellátását szolgálják, túlnyomó részben a Hatvani 
Városgondnokságnál, Hatvani Szolgáltató Intézménynél és a Szociális Szolgálatnál vannak. 
Vagyonrendeletünknek megfelelően készítettünk értékbecslést, ugyanakkor a NAV, hogy 
lefoglalta ezeket a gépjárműket ő is adott egy értéklistát. Huszonöt gépjárműről van szó, amit az 
illetékes kollegák, illetve az effektíven használók Tizenöt gépjárműre feltétlenül szükség van. Az 
értékbecslést elküldtük a NAV-nak.  
 
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  3 igen  szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
230/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta gépjárművek önkormányzati 
tulajdonba kerüléséről előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága által 
lefolytatandó árverési eljárásban részt vegyen annak érdekében, hogy a legkedvezőbb 
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feltételekkel az önkormányzat tulajdonába kerüljenek a végelszámolási eljárás alatt álló a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában 
lévő és a közfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen gépjárművek, amennyiben a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatósága nem járul hozzá az önkormányzati 
értékbecslésben meghatározott értékeken történő vételhez. 

Határid ő: folyamatos 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés felajánlott adomány elfogadásáról és kio sztásáról 
 (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  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
231/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy és az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet 10. § e) pontja szerint Molnár Illés egyéni vállalkozó (székhely: 2143 
Kistarcsa, Dobó Katica köz 5.; adószám: 49759190-2-33; nyilvántartási szám: 04445667) 
részéről adományként felajánlott bruttó 250.000,- Ft értékű, 300 kg csigatésztát elfogadja, és 
átadja a Johannita Segítő Szolgálat Hatvani Szervezete részére annak érdekében, hogy a 
Szervezet azt szétossza, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
adományozásról szóló szerződést aláírja. 
 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területén súlykorlátozáshoz  kötött behajtás rendjér ől 
szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módo sításáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
232/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város területén 
súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek. 
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14. napirendi pont 
Előterjesztés  az intézményfelújítási, valamint tervszer ű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 8 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
233/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2016. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának 
elfogadásáról szóló 156/2016 (II. 25.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete 
helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (feladatok végrehajtására) 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
234/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Napsugár Óvoda (Hatvan, Gódor K. u. 13.) redőnyeinek átalakításával és visszaszerelésével a 
Screening-Tech Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Zsilip u. 3.) bízza meg bruttó 112.014,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
235/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Brunszvik Teréz Óvoda (Hatvan, Balassi B. út 44.) melegvíz ellátásának felújítási és 
balesetveszély elhárítási munkáinak elvégzését utólagosan jóváhagyja a Vasas Tibor egyéni 
vállalkozó (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5. em. 20.) részére bruttó 416.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
236/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Varázskapu Óvoda (Hatvan, Jókai. u. 9.) járdájának kiszélesítésével a Paloban-Bau Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 111.898,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
237/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (Hatvan, Bajcsy Zs. út. 13.) belső járda 
burkolatának térkőre cserélésével a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 
15.) bízza meg bruttó 197.692,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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238/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Speciális Szakiskola (Hatvan, Ratkó J. u. 10.) lépcsőin lévő sérült és kopott csúszásgátlók 
cseréjével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 
95.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
239/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hajós Alfréd 
úti bölcsőde (Hatvan, Hajós A. u. 1.) Halacska csoport udvarán lévő sérült betonszélek 
biztonságossá tételével, cserjével a Paloban-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 
15.) bízza meg bruttó 10.241,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 
240/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hajós Alfréd 
úti Idősek Klubja (Hatvan, Hajós A. u. 5.) teraszajtajának és ablakának cserjével a Paloban-Bau 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 15.) bízza meg bruttó 231.258,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 

 

 
15. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati kezelés ű utak karbantartásáról 
 (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  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta:  
 
241/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati kezelésű 
utak karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási munkáival bruttó 10.967.744,-Ft 
keretösszegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt (egységár bruttó 
8.700,-Ft / m2). 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, külte rületi 0352/1 hrsz.-ú földrészlet 
cseréjével kapcsolatos döntésr ől 
 (Beszámoló 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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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242/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
Hatvan, külterületi 0352/1 hrsz.-ú földrészlet cseréjével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő, Hatvan, külterületi 0352/1 helyrajzi számú 2769 m2 nagyságú 
kivett árok megnevezésű ingatlana egy részének a Horváth Rudolf (lakóhely: 3200 Gyöngyös, 
Puskin utca 3. fsz. 6.) tulajdonában álló Hatvan, külterületi 0353/4 helyrajzi számú 8 ha 5334 m2 
nagyságú kivett legelő megnevezésű ingatlanon újonnan kialakítandó árokra történő 
elcserélése érdekében Horváth Rudolf a vízjogi létesítési, valamint a földhivatali engedélyezési 
eljáráshoz szükséges dokumentumokat elkészíthesse saját költségén, kártalanítási igény 
bejelentése nélkül. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvan, 
külterületi 0353/4 helyrajzi számú ingatlanon az új árok valamennyi jogszabályi elvárásnak 
megfelelően kialakításra kerül, területnagyság- és értékegyeztetést követően a Hatvan, 
külterületi 0352/1 helyrajzi számú árkot az újonnan kialakítandó árokra elcseréli. 
 
 
Határidő: 2016. április 30. (hozzájárulás megadására) 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
17. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
243/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert 
Bosch Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 2614/2 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Majtényi 
utcában található játszótéren 2016. április 23-án végzendő felújítási, növénytelepítési 
munkákhoz. azzal, hogy a növénytelepítést a városi főkertésszel egyeztetett módon kell 
elvégezni. 

Határidő: 2016. április 11. (kérelmező értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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18. napirendi pont 
Előterjesztés az FC Hatvan Egyesület részére támogatás i kérelem benyújtásához 
szükséges döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Már az előző képviselői-testületen is kifejtettem erről a véleményemet, 1,1 milliárdos beruházás, 
melynek önereje 330 millió forint. Véleményem szerint oly mértékben megterheli a városi 
költségvetést, figyelembe véve az esetleges sportcsarnok építését is, hogy nem tartom 
támogathatónak. Szerintem előbb kellene egy sportcsarnok a városnak és amikor az kész van, 
akkor érdemes gondolkodni a további fejlesztéseken amennyiben erre a városnak 
megbízhatóan anyagi forrása. Félek, hogy a város túl fogja magát vállalni és a pénzügyi 
finanszírozás veszélybe kerül.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Véleményem, hogy ezt most tudjuk ezt meglépni, jövőre nem biztos, hogy megtudjuk lépni, mert 
ez most van. És hosszú távra a fejlesztéseket úgy irányítjuk, hogy a városban minden legyen. A 
jégcsarnok ötlete, a fenntartási költsége nem olyan nagy és a működtetés. A városban olyan 
adóbevételek vannak, hogy szerintem ahogy látjuk az új fejlesztéseket is a cégek részéről a 
város pénzügyi eszköze jelenleg és remélhetőleg jövőre is akár saját bevételből is ezeket a 
tételeket ne tudná előteremteni. 
 
Marján János bizottsági tag 
A jégcsarnok 2017-es projekt. A prioritás sportcsarnok, amíg a sportcsarnokot össze nem 
szedtük, a régi csarnokból semmi nem lesz, viszont a jégkorongszövetség az idén fog dönteni 
ezek pénzek elosztása ügyében. Ha ezt nem csináljuk és nem tudjuk prezentálni, akkor 
esélytelenek leszünk azzal kapcsolatban, hogy bármikor ebből a forrásból részesüljünk. Tisztán 
ez az indoka és a tervezéshez kell.  
Magam részéről amiket láttam, örülnék, ha  ez működhetne. 
 
Tóth Ivett osztályvezet ő 
Magát a pályázatot április 30-ig kell benyújtani.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 5 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen, 1 nem szavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
244/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesület 
részére támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Futball Club Hatvan Egyesület 

által a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtandó sportfejlesztési programját és 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Futball Club Hatvan Egyesület által a látvány-

csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 

107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott 
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sportfejlesztési program támogatásáról szóló, a határozat mellékletét képező nyilatkozat 

aláírására. 

Határidő: 2016. április 20. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
245/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesület 
részére támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület által „a 

látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 

támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 

107/2011. (VI.30.)  Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtandó 

sportfejlesztései programja megvalósításához, - a sportfejlesztési program elfogadása esetén – 

a Futball Club Hatvan Egyesület részére 330.000.000.- Ft támogatást biztosít, az alábbiak 

szerint: 

- a 176/2016. (III.21.) sz. határozat alapján 18.415.000.-Ft-ot a 2016. évi költségvetésből  a 

többlet adó bevétel terhére biztosította, 

-a további 311.585.000.-Ft a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2016. április 20. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 
246/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesület 
részére támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Széchenyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Magyar Vadászati  Múzeum és Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a 

Futball Club Hatvan Egyesülettel a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnokra 

vonatkozóan a jelen határozat mellékletét képező megállapodás alapján. A képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2016. április 20. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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247/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesület 
részére támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 

a Futball Club Hatvan Egyesületnek a „látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 

igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 

valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a 

Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja megvalósításához 

szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására, eljárási cselekmények lefolytatására. 

 

Határidő: 2016. április 20. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
248/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesület 
részére támogatási kérelem benyújtásához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Széchenyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, 

hogy a Futball Club Hatvan Egyesület által - „a látvány-csapatsport támogatását biztosító 

támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” szóló 107/2011. (VI.30.) 

Kormányrendelet alapján - a Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtandó sportfejlesztései 

programja megvalósításához szükséges a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, valamint a jelen határozat 2. számú mellékletét képező 

jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó nyilatkozat aláírására. 

 

Határidő: 2016. április 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 

 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés az útfelújításokkal kapcsolatos döntések ről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A csatorna egy-kettő kivitelezési munkálatok miatt út megsüllyedt és ezt nekünk kell rendbe 
hozni. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
A város teli van kátyúval, és nemcsak a csatornázás miatt. Nyilván amit használunk tönkre 
megy, a felelősség az, hogy meg legyen csinálva. Támogatom. 
 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
A közutakat ne számoljuk bele, mert arra mi nem tudunk költeni. Javarészt a csatornázás miatt 
óriási problémák vannak. Arra törekszünk, hogy amit csinálunk az legyen jó. 
 
Marján János bizottsági tag 
Én mindig a garanciára gondolok. A rossz teljesítési garanciák hol vannak? Ezeket a pénzeket 
a vállalkozóktól el kellene venni. Amíg működött az 5-10%-os történet, addig nem volt 
probléma.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem lesz betonozás vagy ilyesmi?  
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Parkrendezések vannak bizonyos utcákban, aszfaltozási munkákat takar, ezekre az utcákra az 
előzetes felmérések alapján nem kell az útalapot javítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 
11 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
249/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tanács utca felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
2.744.470,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
250/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Deák Ferenc utca felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
6.957.378,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
257.769,-Ft erejéig, illetve az „Általános tartalék” költséghelyen 6.699.609,-Ft erejéig 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útjá 
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251/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Táncsics Mihály utca (Béke út – Arany 
János utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 11.682.095,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
252/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Botond utca felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
10.429.240,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
253/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pintér István utca felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
11.711.545,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
254/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor utca (Balassi Bálint út – 
Nagy Sándor utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
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Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 12.467.590,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
255/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mikes utca (Batthyány utcától 650 m x 4 m 
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. 
em. 111.) bízza meg bruttó 16.549.370,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
256/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bányász utca felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
6.999.859,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
257/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gedeon Béla utca felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
9.311.069,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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258/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Forgács Simon utca (Apafi utca – Esze 
Tamás utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 10.557.510,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
259/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útfelújításokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Várkonyi Sándor utca (Béke út – Arany 
János utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 7.289.483,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítások, útépítések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés az FC Hatvan Egyesületnek nyújtandó támo gatásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Egyszerre végzik el azokat a munkákat, előkészítői munkákat a locsoló berendezés, 
vízelvezetés stb. Ezt most azért kell egyszerre, mert hogy a füves pályával valósuljon meg ez a 
beruházás költség csökkentő tétel. A másik, aki ezt nem szavazza meg, azoknak a 
gyerekeknek tesz keresztbe, akik ott sportolnak.  
 
 
Marján János bizottsági tag 
Tervezünk egy látogató körutat az összes képviselő bizottsági tagnak, hogy mindenki tisztán 
lássa, hogy miről beszélünk. Mindig azt halljuk a városba, hogy az FC Hatvan túl sok pénzt kap, 
és akkor mondtuk, hogy mi szeretnénk átadni üzemeltetésre a városnak, és mi semmi mást 
nem csinálunk, mondjuk, csak szponzoráljuk a focicsapatot. Vissza adnánk a 
Városgondnokságnak a dolgokat és ők akkor hadd csinálják, és akkor kíváncsi vagyok, hogy ők 
mennyi pénzből tudják ezt megvalósítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen, 1 nem szavazattal és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
260/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az FC Hatvan Egyesületnek 
nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az FC Hatvan Egyesület 
(székhely:3000 Hatvan, Népkerti Sporttelep 2640 hrsz.) részére az egyesület 2014/2015. évi 
sportfejlesztési programjában szereplő élőfüves nagyméretű labdarúgó pálya elkészítéséhez 
szükséges önerőt bruttó 24.541.811,- Ft összegben átadott pénzeszközként, támogatásként 
biztosítja az önkormányzat a 2016. évi költségvetésében a helyi többlet adóbevétel terhére. 
 
Határid ő: 2016. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi Köz beszerzési Tervér ől
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
261/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 
2016. évi Közbeszerzési Tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 42. § (1) bekezdés szerinti, 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervét jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. március 31. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” cím ű pályázat benyújtásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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262/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-15 
kódszámú, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című 
pályázatra, amelynek a célja a város turisztikai fejlesztése több helyszínen. Az elnyerni kívánt 
pályázati támogatás bruttó 1.043.141.064,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határid ő: 2016. április 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
263/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat előkészítésére és 
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.) Szabó János főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető; 

 
Határid ő: 2016. március 31. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
264/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15 kódszámú, „Társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat szakmai 
dokumentációjának elkészítésével a Consulight Magyarország Kft.-t, (székhely: 1162 Budapest, 
Péterke utca 35.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot adót bízza meg bruttó 
6.667.500,- Ft összegben. Ezen összegből bruttó 2.413.000,- Ft, a pályázat beadásakor 
fizetendő a vállalkozónak, mely összeg a Hatvan város 2016-os költségvetéséről szóló 3/2016. 
(II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll, 
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amennyiben nem nyer a pályázat.  Amennyiben a benyújtott pályázat kedvező elbírálásban 
részesül, az összeg a pályázat költségvetéséből finanszírozható. 
 
Határid ő: 2016. április 8. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást, pszichiátriai  betegek részére nyújtott 
közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyú jtott közösségi ellátást 
működtet ő és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejleszté se”cím ű pályázat 
benyújtásáról   

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
265/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Támogató szolgáltatást, 
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Támogató 
szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek 
részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek 
fejlesztése” című pályázati felhívás gépjármű beszerzésére vonatkozóan a szállítási 
szolgáltatás feladat ellátása céljából 100 %-os támogatási intenzitás mellett a maximálisan 
igényelhető bruttó 9.000.000 Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a 
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 

Határid ő: 2016. április 11. (pályázat benyújtására) 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
266/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Támogató szolgáltatást, 
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Támogató 
szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek 
részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek 
fejlesztése” című pályázati felhívás informatikai fejlesztésére, informatikai eszközök, szoftver 
beszerzésére vonatkozóan a pszichiátriai betegek közösségi ellátása céljából 100 %-os 
támogatási intenzitás mellett a maximálisan igényelhető bruttó 150.000 Ft értékben. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a 
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 

Határid ő: 2016. április 11. (pályázat benyújtására) 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
267/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Támogató szolgáltatást, 
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat 
benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Támogató szolgáltatást, pszichiátriai 
betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi 
ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat 
előkészítésére és 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.) Tóth Ivett osztályvezető (Műszaki és Városfejlesztési Iroda Pályázati Osztály), 
2.) Semperger Katalin igazgató (Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat), 
3.) Szabó-Széles Ivett ügyintéző (Műszaki és Városfejlesztési Iroda Pályázati Osztály). 

 

Határid ő: 2016. április 11. (pályázat benyújtására) 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés  az „1-0 jel ű csatorna Herédi-Bér patakba történ ő bevezetése” 
elnevezés ű közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
268/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „1-0 jelű csatorna Herédi-
Bér patakba történő bevezetése” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 610/2015. (IX. 3.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba 
történő bevezetése" elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 11.700.000.-Ft. 
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A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésében bruttó 12.500.000.-Ft összeg 
erejéig a felhalmozási kiadások között, az e fölötti összegre pedig az általános céltartalék 
terhére rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba 
történő bevezetése " elnevezésű, nettó 11.700.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 807/2015. (XI. 26.) 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, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
3.) Komjáti Sándor, vízellátás-csatornázás szakos üzemmérnök; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2016. április 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges közterület- takarítási, hóeltakarítási és 
síkosságmentesítési feladatok megrendelése” elnevez ésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Itt szeretnék egy tájékoztatást adni, új döntés hozatali mód került be ettől az évtől. A 
közbeszerzési törvény azt mondja, hogy az eljárás lezáró döntés hozatala esetén, ha a testület 
a döntéshozó, itt nemcsak a képviselő-testület, akkor név szerinti szavazást kell tartani. A mi 
SZMSZ-ünk értelmében a név szerinti szavazást akkor kell elrendelni, ha a jogszabály előírja. A 
név szerinti szavazás esetén a képviselők, bizottsági tagok alfabetikus sorrendben szavaznak 
külön hitelesített névsor szerint. A bizottság elnöke legutoljára szavaz, a név szerinti szavazást 
a jegyző vezeti le, a felolvasott név alapján az érintett képviselő, bizottsági tag igennel, nemmel 
szavaz vagy kifejezik a tartózkodását. A szavazást lezártan követően a jegyző összesíti a 
leadott szavazatokat. A hitelesített alfabetikus névsort az ülésen készült jegyzőkönyvhöz kell 
csatolni. A következő napirendi pontnál közbeszerzési eljárás lezárult döntések születnek, itt 
kettő határozati javaslat van. Szeretném kérdezni, hogy itt valaki két határozati javaslat külön 
történő megszavazása mellett szeretne, hogy döntsön a bizottság. Jó, ilyen nincs, akkor a 
szavazást megkezdenénk, amennyiben kérdés, észrevétel nincs.         
 
Marján János bizottsági tag 
Van. Most megint egy miskolci és budapesti cég van itt. Hatvanban ezt nem tudja ellátni senki?  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Én úgy tudom, hogy ezeknek a cégeknek hatvani alvállalkozóik vannak. Síkosságmentesítésre 
egyébként nagyon nehéz találni vállalkozót, november végén harmadik körben futottunk neki. 
Nagyon nehéz találni, nincsenek felszerelve gépekkel, vagy nagyon brutális áron. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez melyik időszakot érinti? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Itt közterület takarításra, utcasöprés és a hóeltakarítás és síkosságmentesítési feladatokra lett 
kiírva ez a közbeszerzés.   
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Akkor kérdezem: 
Bagi Miklós   IGEN 
Köves Gábor Nándorni HIÁNYZIK 
Marján János   IGEN 
Palik Józsefné  IGEN 
Papp István    IGEN 
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság mind a kettő határozati javaslatot elfogadta. 
  
269/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy mint a képviselő-testület 41/2016. (I. 28.) számú határozata alapján indult, 
„Hatvan városban szükséges közterület-takarítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési 
feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a General Operation Building Kft. 
(székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 131. Wall  Str. 21. ) 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 2015. évi CVIII. 
törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes 
ajánlatot, azaz 3.150-Ft + ÁFA összesített óradíjat, a közterület- takarítás, illetve a 
hóeltakarítás, síkosságmentesítés esetében 25.000.- Ft/óra összeg ű késedelmi kötbér 
vállalást tartalmazó ajánlatot. 
 
270/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy mint a képviselő-testület 41/2016. (I. 28.) számú határozata alapján indult, 
„Hatvan városban szükséges közterület-takarítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési 
feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a Credit-Inform Kft. 
(székhely: 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 117 .) 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 2015. évi CVIII. 
törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a második legjobb ár-érték arány szerinti 
érvényes ajánlatot, 5.080.-Ft + ÁFA összesített óradíjat, a közterület- takarítás, illetve a 
hóeltakarítás, síkosságmentesítés esetében 25.000.- Ft/óra összeg ű késedelmi kötbér 
vállalást tartalmazó ajánlatot. 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztet ő Fórum újjáalakulása cím ű 
pályázatban szükséges döntésekr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 5 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
271/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a KAB-KEF—15-B-22415 azonosítószámú, „A Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum               újjáalakulása” című pályázat keretén belül az „Élelmezés, étkezés” 
feladatok ellátásával a Florisz Gourmet Kft.-t (székhely:3000 Hatvan, Kossuth tér 23. I. em. 2.) 
bízza meg bruttó 40.000,- Ft  összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
272/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a KAB-KEF—15-B-22415 azonosítószámú, „A Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum               újjáalakulása” című pályázat keretén belül a „Marketing” feladatok 
ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 40.000,- Ft 
összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 

 
273/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a KAB-KEF—15-B-22415 azonosítószámú, „A Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum               újjáalakulása” című pályázat keretén belül a „Kommunikáció” 
feladatok ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Madách u. 12.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 
20.000,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázat. 

 
274/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a 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 KAB-KEF—15-B-22415 azonosítószámú, „A Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum               újjáalakulása” című pályázat keretén belül a „Szakértői tanácsadás” 
feladatok ellátásával az AE  Design és Grafika Bt.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Kossuth u. 
33.) mint az önkormányzat      számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 59.055,- Ft 
összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 

 
275/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a KAB-KEF—15-B-22415 azonosítószámú, „A Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum újjáalakulása” című pályázat keretén belül az Informatikai eszközök 
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beszerzésével Bertók Gabriella egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 4. 1. 
em. 1.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 40.000,- Ft 
összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 

 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 (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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
276/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a Báthori István utca 1–21. számú ingatlanok előtti 242 méter hosszú, átlagosan 
1,5 méter széles összesen 363 m2 felületű rossz állapotú betonjárda szakaszok javítási 
munkálatainak az elvégzésével az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 
82.) bízza meg bruttó 2.178.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
277/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy az Árpád utcában az alábbi kivitelezési munkálatok elvégzésével az IBBL-
MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 1.033.704,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt: 

- Hatvan, Árpád utca 23/a számú ingatlan előtti 14 méter hosszú és 1,4 méter széles összesen 
19,6 m2 felületű rossz állapotú betonjárda javítása. 
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- Hatvan, Árpád utca 21. számú ingatlan előtti 22 méter hosszú és 1,4 méter széles összesen 
30,8 m2 felületű rossz állapotú betonjárda javítása. 

- Hatvan, Árpád utca 35-45. számú ingatlanok közötti 90 méter hosszú és 1,4 méter hossz 
összesen 126 m2 felületű rossz állapotú betonjárda javítása, valamint a járdaszakasz teljes 
hosszában a betonjárda mellé folyóka kialakítása a csapadékvíz elvezetése céljából. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Tarsoly Imre önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
278/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a Kastélykert utca 1-11. számú ingatlanok előtti közterületek javítási munkáinak 
az elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) 
bízza meg bruttó 3.478.174,-Ft összegben. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Tarsoly Imre önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés a gyalogos- és kerékpáros híd, valamint a vadaspark végleges 
villamosenergia ellátásáról 
 (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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
 
279/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a hatvani gyalogos - és kerékpáros híd, valamint a vadaspark végleges villamos 
energia ellátását biztosító légvezeték, és földkábel kiépítési munkáival Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 3.890.264,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a gyalogos-, kerékpáros híd, vadaspark végleges 
áramellátása költséghelyen rendelkezésre áll.  
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30. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati kezelés ű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Marján János bizottsági tag 
A templom előtt felfestett sárga csík mit jelent?  
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Forgalomtól elzárt terület. 
 
Marján János bizottsági tag 
Küldjük már ki a közterület-felügyelőket, mert sokan nem tudják, hogy mit jelent. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Már többször is elmondtam, borzasztó ott, egyszerűen nem lehet ott közlekedni.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
280/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak burkolati 
jeleinek a felfestési munkáival a CSP TRADE Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca, 
3418 hrsz.) bízza meg az alábbi egységárak figyelembevételével 
 
Oldószeres 
kézi fehér 
festés 

Oldószeres 
kézi sárga 
festés 

Oldószeres 
gépi festés 

Tartós kézi 
fehér festés 

Tartós kézi 
sárga festés 

Tartós gépi 
festés  

2.134,-Ft / m2 2.350,-Ft / m2 2.032,-Ft / m2  6.731,-Ft / m2 6.985,-Ft / m2 6.414,-Ft / m2 

 
bruttó 1.500.000,-Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásáró l 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
281/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a forgalomtechnikai elemek karbantartásával a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg az alábbi egységárak figyelembevételével 
 
                     
Megnevezés 
 
Cégnév 

Közúti táblák 
bontása 

Közúti táblák oszlopainak 
elhelyezése 

Táblák 
felszerelése 

KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.  
(3000 Hatvan, 
Rákóczi út 116.) 

2.540,-Ft / db 7.800,-Ft / db 2.540,-Ft / db 

 
bruttó 1.000.000,-Ft keretösszegig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzésér 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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
282/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a forgalomtechnikai elemek gyártásával és leszállításával a CSP TRADE Kft.-t 
(székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. hrsz. 3418) bízza meg az alábbi egységárak 
figyelembevételével 
 

Meg
nev
ezés 

Horgany
zott 
acéloszlo
p 
(76×350
0) 

Rögzítő-
bilincs 
(76 mm, 
csavarok
kal) 

Oldal-
akadály 
tábla 
(250×10
00) 

Hároms
zög 
alakú 
KRESZ 
tábla 
(600) 

Kör 
alakú 
KRESZ 
tábla 
(600) 

Kiegészí
tő tábla 
(175×35
0) 

STOP 
tábla 
(600) 

Kültéri 
panorá
ma 
tükör 
(600) 

Kültéri 
panorá
ma 
tükör 
(900) 

Sebesség-
csökkentő 
útelem (fekvő-
rendőr) sárga-
fekete  
400 x 250 x 40 
mm 

Egy
ség
ár 

6.286,-Ft 572,-Ft 5.651,-
Ft 

3.937,-
Ft 

6.858,-
Ft 

2.096,-
Ft 

7.938,-
Ft 

24.765,
-Ft 

31.622,
-Ft 

2.896,-Ft 
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bruttó 1.000.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

 

 
33. napirendi pont 

Előterjesztés padkarendezési munkálatokról 
 (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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
283/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a Bezerédi utca 2. szám alatt található Újhatvani Ügyfélszolgálati Iroda előtti 57 
méter hosszú 1,5 méter széles, összesen 85,5 m2 felület padkarendezési munkálatainak az 
elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza 
meg bruttó 217.170,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

 
34. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások telje s és részleges felújításairól 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
284/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit u. 5. IV/13. számú lakás teljes 
felújításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 
2.386.985,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás 2015. évi maradvány 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
285/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán u. 12. I/15. számú lakás 
részleges felújításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza 
meg bruttó 898.928,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás 2015. évi maradvány 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
286/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor Kálmán u. 7. I/3. számú lakás 
részleges felújításával a MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész u. 64.) 
bízza meg bruttó 390.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás 2015. évi maradvány 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés dohányzási tilalommal érintett közterüle tek jelölésével kapcsolatos 
döntésr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Helyszíneket tudjuk? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Igen, fel lett mérve, hogy melyek azok a buszmegállók, ahova ki kell tenni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Javaslom, hogy a DISZI elé is tegyenek ki. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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287/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a dohányzást tiltó tábla legyártásával és szállításával a CSP TRADE Kft.-t 
(székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 3418.) bízza meg bruttó 1.759,- Ft/db egységáron 
legfeljebb bruttó 100.000,- Ft keretösszeg erejéig mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben 2/a. mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatai között a Város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés ül ő tömbkövek gyártásáról és telepítésér 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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
288/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a Kossuth tér északi részén 23 db ülő tömbkő legyártási, kiszállítási és 
kihelyezési munkáival a Mediterrán Építőház Kft.-t (székhely: 2040 Budaörs, Károly király utca 
16.) bízza meg bruttó 1.730.693,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a 2016. évben megrendezend ő lakossági veszélyes 
hulladékgy űjtésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A veszélyes hulladék gyűjtés kapcsán többen érdeklődtek, hogy mikor lesz a tavaszi 
lomtalanítás. Ilyenkor már megszokott jelenni a Hatvani Hírlapban. Nem tud róla a lakosság. 
Tervezünk-e ilyent? 
 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Szervezés alatt áll, de lesz tavasszal. 
 
Marján János bizottsági tag 
Minden évben csináltuk ezt a komposztáló doboz kihelyezését, tudom, hogy ez meg lett 
szüntetve. Ezeket le kéne ellenőrizni és akinek meg kellene annak pedig adjunk. 
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Kondek Zsolt állandó meghívott 
Ez egyszer volt tudomásom szerint. Cégtől kaptak adományba, ez nem összekeverendő, tehát 
nem mi szereztük be. Most is volt egy cég, aki egy pár intézménynek juttatott el. Lakossági csak 
egyszer volt. Ezt ládába kell tartani.  
 
Tóth Ivett osztályvezet ő 
Ez is egy pályázat volt 2006-2008. között. 
 
Marján János bizottsági tag 
Előkeresem. Meg nézem, hogy szavaztunk-e róla. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
289/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy Hatvan városában a lakossági veszélyes hulladékgyűjtés lebonyolításával a 
Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) 
bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt legfeljebb bruttó 
2.900.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között a 2016. évi 
Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés utcabútorok beszerzésér ől képvisel ői keretek felhasználásával 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Hol vannak az utcabútorok? Mindegyik ki van helyezve? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Most rendeljük meg. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
290/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy 2 db szemétgyűjtő edény beszerzésével és szállításával a Városszépítő Kft.-t 
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(székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 40.640,-Ft összegben, mint 
kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
képviselői kerete terhére 40.640,-Ft, összeg erejéig biztosított. 
 
291/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy 2 db szemétgyűjtő edény kihelyezésével a Koroknai Építőipari és Szolgáltató 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 1.400,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
képviselői kerete terhére 1.400,-Ft összeg erejéig biztosított. 
 
292/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a 8 db „kutyát bevinni tilos” tábla beszerzésével és helyszínen történő 
telepítésével a CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 3418.) bízza meg bruttó 
95.365,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
képviselői kerete terhére 35.624,-Ft, Tarsoly Imre képviselő kerete terhére 59.741,-Ft összeg 
erejéig biztosított. 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés temetési hely b ővítésér 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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
293/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a Hatvan Városi Köztemetőben a temetési hely bővítése érdekében a 
földmunkák elvégzésével a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 
111.) bízza meg bruttó 3.812.858,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében az Ó-hatvani temető fejlesztése (dísz-sírhely, urnafal kialakítás, 
temető bővítéshez területrendezés) költséghelyen rendelkezésre áll. 
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40. napirendi pont 
Előterjesztés kerékpártámaszok beszerzésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
294/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy 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 60 db „konstruktív 600-as 
típusú és 10 db Veron 6-os típusú kerékpártámasz beszerzésével és szállításával a 
Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 2.613.660,- Ft 
összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
295/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a 70 db kerékpártámasz helyszínen történő telepítésével a Koroknai Építőipari 
és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 350.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési kiadások között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsola tos döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
296/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
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úgy dönt, hogy a Hegyalja úton a Kodály Zoltán utca végén lévő iszapfogó rács javítási 
munkálataival a Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 127.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
297/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Hunyadi téren a víznyelőrács javítási munkálataival a Koroknai Építőipari- és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 25.400,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
298/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola előtti csapadékvíz elvezető folyóka 
pótlási munkálataival a MÉZSORÁS-Építőipari Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 
bízza meg bruttó 29.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
299/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
úgy dönt, hogy a József Attila utca 20. sz. előtt a csapadékvíz elvezető folyóka pótlási 
munkálataival a Koroknai Építőipari- és Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 6.985,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés zárt csapadékhálózat tisztításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
300/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva 
úgy dönt, hogy a Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt csapadékcsatornák gépi 
tisztítási munkáival a Papi Profi Csatornatisztító Kft.-t (székhely: 2151 Fót, Nyírfa u. 15.) bízza 
meg bruttó 889,- Ft/m, 25.400,- Ft/óra, egységárakon 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatás áról szóló pályázatról 
 (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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
301/2016. (III. 30.) számú pénzügyi, gazdasági és v árosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a muzeális intézmények 
szakmai támogatásáról szóló pályázatról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Muzeális intézmények 
szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú felhívás b) alcéljára pályázatot nyújt 
be, amelynek célja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) részére infrastrukturális fejlesztés. A fejlesztés értéke max. bruttó 4.000.000,- 
Ft. A támogatás intenzitása 100 %. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.  
 
Határid ő: 2016. április 7. (pályázat benyújtása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
44. napirendi pont 

Egyebek (Pályázatbontás)  
 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Egy darab pályázat érkezett, a pályázati határidő március 25-e 16 óra, 9.40 órakor zárt 
borítékban érkezett a pályázat. A pályázat Skynetcomp Kft.-től jött, ügyvezetője Dán Gyula. 
Pályázatában leírja, hogy hogyan kívánja a centrum és környezetét alakítani, illetve vállalja az 
óvodás és általános iskolás gyerekeknek az oktatását, valamint a használatot. 






