
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. február 11-én 8.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Marján János tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Bagi Miklós tag

- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény ügyvezetője
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

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

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

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   98  /2016.     (II.   11  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. február 11-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés meglévő gyermekmedence újjáépítésének tervezéséről
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

2. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításról
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés meglévő gyermekmedence újjáépítésének tervezéséről

Havassy Kálmán: Ez még egy tavalyi történet. A főépítész úr kérésére felülvizsgáltuk a termálkutat, illetve 
az artézi kutat is. Erre készült december végén – január elején egy szakvélemény. Erre azért volt szükség, 
hogy a megvalósuló gyermekmedencének a hőcserélője alkalmas lesz-e arra, illetve a bejövő termálvíz, hogy 



ezt a vízhőfokot tudjuk tartani, mivel az ÁNTSZ általi előírás 31-32 fok. Készült egy szakvélemény, amit 
tegnap nyomtatott formában odaadtam képviselő úrnak is, ez tulajdonképpen leír mindent. Van egy idegen 
tárgy a kútban, de ez az idegen tárgy nem befolyásolja a kút minőségét és azt kell még tudni, hogy 2014-ről 
2015-re, a tavalyi strandnyitásra 2,8 fokkal melegebb vizünk lett a kútban. Ezt azzal magyarázzák, hogy 
néhány évvel ezelőtt volt egy földmozgás Tura környékén és ott valami megmozdult a talajban. Amit viszont 
el kell végezni műszakilag a kúttal, az valószínű, hogy egy szivattyúcsere, illetve 40-44 m csőhálózat 
javítása, cseréje, felújítása, ami elengedhetetlen, mert 2006-ban volt ez utoljára megbontva, tehát 10 év a 
földben ilyen alkatrészeknél azért az hosszú idő. Erre van egy árajánlat is, ettől függetlenül működőképes a 
kút, a vízhozama rendben van és üzemeltethető, tehát bővíthető ilyen szempontból a strand bármely részen.
Papp István: És most a 43 fokot elérjük?
Havassy Kálmán: 42,8 fokos a kútfej hőmérsékletünk és olyan 1-1,5 fokot esik, mire beér a nyomott 
vezetéken a termálgépházba. Tavaly úgy nyitottuk meg a termálvizet, hogy tettünk fel ilyen fekete csövet a 
lapostetőre, azzal tudtunk 3 fokot segíteni rajta. Az nem volt egy nagy beruházás és rendelkezésre áll most 
már egy olyan hőcserélő, amit ingyen tudtunk megszerezni, ami a kismedencének a hőcserélős ellátásához 
alkalmas lesz.
Papp István: Esetleg ha olyat gondolnánk, hogy napelem? 10-20 db-ot? - mert én láttam a Dunántúlon is 
több helyen.
Havassy Kálmán: Szó van erről is. A tervező csapat, aki már járt a helyszínen, ők is azt gondolják és azt 
próbálják erőltetni, hogy az sokat segítene még, mert gáz nincs a területen és gázzal nem tudunk fűteni. 
Papp István: Most már a napkollektoros megoldás nem egy nagy pénz és az nyomja a melegvizet, 
rámelegít, ha kell. Majd erre visszatérünk még, fogom mondani polgármester úrnak, hogyha ez még 
szükségeltetik. 
Havassy Kálmán: Szerintem össze lehetne foglalni ebbe az egész beruházásba, mert ez az 53 MFt, ami most 
be van állítva, ezzel le lehet egy kicsit butítani. Itt van olyan dolog, amit meg tudunk csinálni.
Papp István: Nézze meg Schósz Gabriella, hogy ez nekünk mennyibe kerülne, milyen hatásfoka van egy-
egy elemnek és kb. mennyi kellene ahhoz, hogy rámelegítsen, mondjuk rá fog melegíteni 20-30-at is, az 
biztos.
Havassy Kálmán: Mi 3 fokot tudtunk emelni 100 m fekete, 2 colos csővel.
Papp István: Az fel tudja nyomni. Nézzétek már meg, hogy ennek mennyi költségvonzata lenne körülbelül, 
hogy hogyan lehetne megoldani. 
Havassy Kálmán: Az ÁNTSZ előírásai miatt a gyermekmedencében 31-32 fokot tartani kell. 
Papp István: De az alapba meg tudjuk oldani, nem? 
Havassy Kálmán: Igen, az belefér. 
Papp István: Nem ártana az úszómedencébe is egy kis melegvíz.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   99  /2016.     (II.   11  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a meglévő gyermekmedence 
újjáépítésének tervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városi Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) 
területén található gyermekmedence újjáépítéséhez szükséges engedélyezési, ajánlati és kiviteli  terv 
elkészítésével az OXYGON System Kft.-t (6422 Tompa, Kossuth u. 20.) bízza meg bruttó 4.572.000,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül.

Határidő: 2016. február 29. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai módosításról

Köves Gábor Nándorné: A forgalomtechnikáról még lesz megbeszélés, nem? 
Schósz  Gabriella:  Ez  most  arról  szól,  hogy  a  hivatal  előtt  készül  az  akadálymentes  bejárat  és  ezzel 
összefüggésben az útburkolatnak ez a része is leburkolásra kerül, ezért javasoljuk, hogy legyen mind a két 



oldalról behajtani tilos tábla kivéve engedéllyel, hogy az építést végző cég a járművekkel be tudjon hajtani, 
valamint a Kossuth térnek a volt Stahrenberg úti szakasza, hogy amíg a jégpálya itt lesz, a sátor területe 
legyen végig korláttal lezárva, nehogy valaki kijusson a sátortól közvetlenül és ott egy sávos tábla felhívja a 
figyelmet erre a korlátra.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   100  /2016.     (II.   11  .)     számú   – 3 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth tér volt Stahremberg utcai és a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal épülete előtti szakaszon, a térburkolat felújítása miatt, ideiglenes jelleggel, 2016. 
február 18 - március 10. között a határozat mellékletében jelölt forgalomtechnikai módosítások bevezetésre 
kerüljenek.

Határidő: azonnal
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.55 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
 Köves Gábor Nándorné                        Papp István

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


