
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. március 8-án 9.45 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
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

- Basa Zoltán önkormányzati képviselő 
- dr. Kovács Éva aljegyző
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő jelen van), 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 5 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Köves 
Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére utolsó napirendi pontként 
a forgalomtechnikai módosításokról szóló előterjesztést, mellyel a bizottság tagjai egyhangúlag (5 „igen” 
szavazattal) egyetértettek.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   173  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. március 8-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe adására vonatkozó 
pályázat kiírásáról

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

2. Előterjesztés tervezési feladatról
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

3. Előterjesztés "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" című pályázaton való indulásról 



4. Előterjesztés testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázat 
benyújtásáról 

5. Előterjesztés a Kubinyi Ágoston Program Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményhez 
kapcsolódó pályázatához szükséges beszerzésről

Előterjesztő 3-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 3-5. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

6. Előterjesztés útsüllyedések javítási munkáiról

7. Előterjesztés megsüllyedt térkőburkolat helyreállítási munkáiról

8. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról

Előterjesztő, előadó 6-8. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

Határidő: 2016. március 8.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe adására vonatkozó 
pályázat kiírásáról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   174  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe adására vonatkozó pályázat kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Dembinszky és Klapka utca sarkán  található, kivett közterület 
megnevezésű, 7405 m2  nagyságú ingatlan 3907 m2 nagyságú részét, a tárgyév május 1. napjától október 31. 
napjáig terjedő időszakára havi bruttó 60.000,- Ft, azaz Hatvanezer forint szezonális bérleti díj, és a tárgyév 
november 1. napjától április 30. napjáig terjedő időszakára havi bruttó 12.700.-Ft azaz Tizenkettőezer-
hétszáz forint szezonon kívüli bérleti díj alkalmazásával és értékeken bérbe kívánja adni versenyeztetés 
útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 

Határidő: 2016. március 10. (pályázat kiírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

2./ napirendi pont 
Előterjesztés tervezési feladatról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   175  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tervezési feladatról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöld város kialakítása” elnevezésű TOP-2.1.2-15   jelű 



pályázat keretében városrehabilitációs tevékenységek környezettudatos módon történő megvalósítása 
keretében megújítandó közterületek (kb. 20.000 m2) generáltervezési feladatainak elvégzésével az S73 Kft.-t 
(1113 Budapest, Bártfai utca 8/B) bízza meg bruttó 23.522.940,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt abban az esetben amennyiben a „Zöld város kialakítása”  megnevezésű 
TOP-2.1.2-15 jelű pályázat sikeres elbírálásra kerül. A tervező a pályázat benyújtásához szükséges előzetes 
terveket díjmentesen előállítja és rendelkezésre bocsátja.
Pénzügyi fedezet pályázati forrásból kerül biztosításra. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázaton való indulásról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   176  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  című pályázaton 
való indulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a TOP-1.4.1-15 
kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével”  című felhívásra, amelynek a célja a Hatvani Százszorszép Óvoda 
tornaszobával történő kibővítése. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 140.000.000,- Ft. A 
támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2016. március 21. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   177  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”  című pályázaton 
való indulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” 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.) Lestyán Balázs alpolgármester;
2.) Szabó János főépítész;
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető;
4.) Papp Csaba beruházási ügyintéző;
5.) Tyukodiné Márkus Mariann pályázati ügyintéző.

Határidő: 2016. március 9. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



4./ napirendi pont 
Előterjesztés testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázat 
benyújtásáról 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   178  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a testvértelepülési programok és 
együttműködések támogatása című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. által meghirdetett „Testvértelepülési programok és együttműködések” támogatására, amelynek a célja a 
Határtalan Zenei Fesztivál keretein belül vendégül látni Hatvan város testvérvárosainak képviselőit, illetve 
Hatvan város képviselői a Kézdivásárhelyi Őszi sokadalomban vennének részt ezen pályázat keretében. Az 
elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 2.500.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 
aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2016. március 31. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   179  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a testvértelepülési programok és 
együttműködések támogatása című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 
„Testvértelepülési programok és együttműködések”  támogatása 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.) Molnár József önkormányzati főtanácsadó;
3.) Ludányi Brigitta, köznevelési referens;
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető;
5.) Tyukodiné Márkus Mariann pályázati ügyintéző;

Határidő: 2016. március 9. (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a Kubinyi  Ágoston Program Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményhez 
kapcsolódó pályázatához szükséges beszerzésről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   180  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  igen  ”    szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény telephelyén, a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteményben (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) a várostörténeti állandó kiállítás elkészítésével Báryné dr. Gál Edit egyéni vállalkozót 



(székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Virág u. 53.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bízza meg 1.000.000,- Ft (alanyi adómentes) díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított.

Határidő: 2016. március 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés útsüllyedések javítási munkáiról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   181  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  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 az Apafi utca 10-12. számú ingatlanok előtt tapasztalt útsüllyedések 
javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg 
bruttó 349.250,-Ft erejéig.
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.

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés megsüllyedt térkőburkolat helyreállítási munkáiról  

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   182  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  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 Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola bejárata előtti terület 
megsüllyedt térkőburkolatának a helyreállítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 38.100,-Ft erejéig.
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.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   183  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  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 Balassi Bálint út elején a Grassalkovich Kastély mellett a 
gyalogátkelőhely közelében megsüllyedt járda térkőburkolatának a helyreállítási munkáival a MÉZSORÁS 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 38.000,-Ft erejéig.
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.

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



8./ napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   184  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  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 
hatáskörben eljárva a 313/2014. (III. 13.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi, továbbá úgy dönt, hogy a 
Hatvan, Gódor Kálmán út 1-11. szám alatti társasház előtti útszakaszon lévő 2 db mozgáskorlátozott parkoló 
megszüntetésre kerüljön. 

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   185  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  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 Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtti szakaszon, a 
térburkolat felújítása miatt, a „Bukkanó” és a „20 km/h” sebességkorlátozó táblák kerüljenek elhelyezésre.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   186  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  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 Kossuth téri Pillangó Cukrászda melletti szakaszon „Megállni tilos” 
és „20 m” kiegészítő táblák kerüljenek elhelyezésre.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   187  /2016.     (III.   08  .)     számú   – 5 „  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 Madách utcában kialakult szabálytalan parkolás megszüntetésére a 
Monaliza Bt. tervdokumentációja alapján burkolati jel kerüljön felfestésre a 6. és 10. számú ingatlanokkal 
szembeni oldalon.

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 10.00 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
 Köves Gábor Nándorné                     Papp István

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


