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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. február 24-én 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 
Köves Gábor Nándorné  bizottsági elnökhelyettes   
 
Kondek Zsolt     képviselő, állandó meghívott  

 
 

Bagi Miklós    bizottsági tag igazoltan távol 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta     jegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Komendáné Nagy Márta   hatósági irodavezető 
 
Vörös József   Hatvani Városgondnokság ügyvezetője 
  
Jegyzőkönyvvezet ő:   Iványosné Berényi Anita 

 
 

* * *  
Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három tagjának részvételével az ülés határozatképes.  

 
Papp István bizottsági elnök 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, 
hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné b izottsági elnökhelyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként.  
 
 
Papp István bizottsági elnök 

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

 
- Előterjesztés cserjék beszerzésér ől és szállításáról 
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- Előterjesztés a hatvani 759/5 hrsz-ú ipari terület teh erszállítás céljából történ ő 
megközelíthet ősége céljából kötend ő megállapodásról   
 

- Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról   
 

- - Előterjesztés Hatvan város területén súlykorlátozáshoz  kötött behajtás rendjér ől 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról   

 
 

 
a meghívóban szereplő 30. napirendi pontot vegye le a bizottság napirendjei közül: 
 
Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat benyújt ásáról 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
101/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2016. január 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 

 
1. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő úszásoktatás 

biztosításáról a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye részére 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között 
létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 

Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2016. évre 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés „A Hatvani Grassalkovich-kastély története” című könyv értékesítéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
5. Előterjesztés  évelő virágok beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

6. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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8. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való 
sorolásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

9. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság alapító okiratának módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
10. Előterjesztés 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található 

önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

11.  Előterjesztés 3000 Hatvan, Tabán u. 22. III/14. sz. alatt található önkormányzati 
tulajdonú lakás elidegenítéséről 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjármű üzemben 
tartásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

14. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani, 634 helyrajzi számú, 
természetben Hatvan, Tompa M. u. 12. sz. alatt található ingatlan elidegenítéséről 
szóló pályázat ismételt kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területek építési telekként történő 
értékesítésének előkészítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
17. Előterjesztés tervezési feladatokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

19. Előterjesztés települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladat 
ellátásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő 
lakásépítés támogatással kapcsolatos döntés hatályon kívül helyezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Beszámoló a 2015. évi intézményfelújítási keret felhasználásáról, valamint javaslat a 
2016. évi keret felhasználására 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

22. Beszámoló a köztemetők bevételeiről és kiadásairól 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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23. Előterjesztés a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhasználásáról, valamint javaslat 
a 2016. évi keret felhasználására 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Beszámoló  a környezetvédelmi tanácsnok 2015. évi tevékenységéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
25. Tájékoztató a 2016. évi útkarbantartási feladattervről 

(TÁJÉKOZTATÓ - TUDOMÁSULVÉTEL) 
 

26. Előterjesztés irodahelyiség használatba adásáról a Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület részére  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés a Zöld város kialakítása tárgyú pályázat benyújtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt 
pályázatán való indulásról testületi döntés 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

29. Előterjesztés a Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő 
támogatásának igényléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

30. Előterjesztés a „Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához 
kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

31. Előterjesztés ”Szociális földprogram Hatvanban 2015-ben” című pályázathoz 
kapcsolódó beszerzésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

32. Előterjesztés birtokjogi munkák megrendeléséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

33. Előterjesztés értékbecslési munkák megrendeléséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

34. Előterjesztés közvilágítási oszlopok javításáról, pótlásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés kiemelt virágágyás burkolatjavítási munkáiról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

36. Előterjesztés buszváró pavilonok törött, sérült elemeinek pótlásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

37. Előterjesztés utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
38. Előterjesztés utasváró pavilon elbontásáról és áthelyezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

39. Előterjesztés a 2016. évi vízminta-vételezési feladatokról 
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(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

40. Előterjesztés szórólapok gyártásával kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
41. Előterjesztés állati melléktermék gyűjtéssel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

42. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyog- és 
rágcsálóirtási munkák megrendeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

43. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

44. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás teljes felújításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

45. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

46. Előterjesztés cserjék beszerzéséről és szállításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
47. Előterjesztés a hatvani 759/5 hrsz-ú ipari terület teherszállítás céljából történő 

megközelíthetősége céljából kötendő megállapodásról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
48. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

49. Előterjesztés Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő úszásoktatás biztosításáról a 
Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye részére 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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  3 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
102/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi 
Uszodában történő úszásoktatás biztosításáról a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye részére 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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   Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda 

megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits 
Kálmán Városi Uszoda ingatlan kizárólagos tulajdonosa, egyetért azzal, hogy a Markovits 
Kálmán Városi Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 
3000 Hatvan, Temető út 14/A) intézményi úszásoktatás céljára használatba adja a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Kossuth tér 15.), Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézménye (3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 69.)  részére. 
 
Határidő: 2016. március 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján.  
 
 
103/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi 
Uszodában történő úszásoktatás biztosításáról a Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye részére 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-től visszamenőlegesen 2016. 
december 31-ig biztosítja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat, (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 15.) Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 69.) 
részére az úszásoktatás fedezetét mindösszesen 277.500,- Ft értékben, amely a Hatvani 
Szolgáltató Intézmény költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. március 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között 
létrejöv ő 2016. évre vonatkozó együttm űködési megállapodásról   

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm a szót T. Bizottság. Szeretném megkérdezni, hogy az érintett egyesületek vezetői 
jelen vannak-e? 
Senki. Ezt azért hiányolom, mert az ők 2016. évi költségvetésükről tárgyalunk. 
Ha jól emlékszem a Góliát Diáksport Egyesült kivételével senki nem adott tájékoztatást a 
képviselő-testület, bizottság részére, hogy az elmúlt években kapott pénzügyi támogatásokat 
mire fordították, milyen terveik vannak. Így nem tudom, hogy ezt így hogyan lehet megszavazni, 
tehát nem látok róla beszámolót, amit hiányolok. A hat kiemelt egyesület összesen 8.200 eFt 
támogatást kap ez 21%, míg az FC Hatvan 30.800 eFt-ot, ez 79%. Eddig is és most is túlzóan 
tartom, ezt nem tudom támogatni. 
Szeretnék a felhasznált pénzekről beszámolót látni, mielőtt felelősen döntünk. És kérem a 
határozati javaslatokat külön szavaztatni. Köszönöm szépen.  
 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Furcsa dolgokat hallottam. Beszámolókat minden évben tesznek az egyesületek, amit 
elfogadunk. Minden egyesületnek ezt kötelessége megtenni, ezért nem értem a kérdést. 
A másik kérdést is szintén nem értem, hogy miért találsz túlzónak egy olyan futball egyesületet, 
aki üzemel egy sporttelepet, míg egy kézilabda egyesület beköltözik valahova úgymond ingyen, 
mivel támogatást kap a mérkőzésére. Itt pedig nem tudom pontosan hány hektár területet 
gondoznak, üzemeltetnek és amikor ezt a Városüzemeltetési Zrt. végezte ezt a munkát, még ha 
20-25 millió forintból kijött egy évben, akkor az ügyvezető nagyot tapsolt, miközben egyetlen 
öltőző volt egyszintes épülettel, amit üzemeltetnie kellett. 
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Most 2 épület van tetőtér beépítéssel rengeteg öltözővel, kultúrált pályával. Folynak az 
építkezések, nem 80 igazolt játékosa van az egyesületnek, hanem kb. 350 gyerek, tehát 
nagyságrendekkel nagyobb az a tevékenység, amit végez most az FC Hatvan és ő üzemelteti a 
város vagyonát. Ezt a pénzt eddig is oda adtuk, csak a zrt-n keresztül. Nem nagyon értem a 
kérdéseket, miről beszélünk. A többi egyesület nem üzemeltet semmiféle ingatlant, hanem 
beköltöznek egy kézbe. Csinálhatjuk úgy is, hogy akkor legyen 10 millió forint támogatás az FC 
Hatvannak, de üzemeltesse a város és még így is nagyon jól jártunk, hogy ekkora összegből ez  
mind az egyesületi támogatás, mind a telepüzemeltetése meg van oldva. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Képviselő asszony a 38 millió forintot is beleszámoltad? 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem, az külön. 
 
 
Marján János bizottsági tag megérkezett az ülésre. 
 
Marján János bizottsági tag 
Elnézést kérek a késésért. Szívügyem az FC Hatvan lassan már 4-5 éve és én támogatom ezt 
az egyesületet. Tényleg szervezzünk tavasszal egy látogatást és akkor megmutatjuk, hogy 
hány millió forintot költött el a város erre az intézményre. Amikor erről a témáról beszélgetünk, 
akkor kicsit személyes érintettségem is van. A város az önerőt 30%-ot tette hozzá és örülünk 
hogy együttműködési megállapodásunk van 5 évre és annak idején alá is írta Szabó Zsolt, hogy 
ezt teljes mértékben támogatja, aminek én örülök. Amíg ez a TAO program működik az 
országban ki kell használni a városnak. Ez azt jelenti, hogy 70 %-ot ad az állam TAO-n 
keresztül és 30%-ot kell a városnak. 
Mi örülnénk, ha a város csinálná a működtetését, szívem szerint én visszaadnám.  
A gyerekszám. Annak idején Jegyző Asszonnyal közösen lett  ez a koncepció megalkotva, már 
annyi gyerek sportol és él ebben a városban, hogy működtetésen keresztül patronálja. 
Nézzétek meg az öltözőket az épületeket, amit felépítettünk. Nem zárunk ki semmilyen 
sportolót abból a létesítményből, ingyenesen használhatják a fútó pályákat és mindent. A 
műfüves pálya és a másik pálya, amit az MLSZ biztosít, azért fontos mert itt is 70 %-ot ad az 
állam, illetve az MLSZ, 30 %-ot a városrész. Ha ez kész lesz és komplexen (a multi cégek is 
elindultak abban a irányban, hogy TAO-n keresztül fognak nekünk segíteni) akkor ez a 
megyének egyik meghatározója lesz ez az FC Hatvan és ezt nem én mondom, hanem az 
MLSZ igazgatói. Viszont vannak kvóták, amiket meg kell csinálnunk. 
 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Már említettem, hogy ez az egyesület fenntartja a szintet és ide magánszemélyek is járnak, 
iskolai sportrendezvények is vannak és ezért az iskolák nem fizetnek. Viszont, ha az egyesület 
bemegy edzést tartani az iskolába, akkor ő kifizeti azt a díjat, amit éppen az iskola kér.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról Palik Józsefné bizottsági tag javaslatára 
a 8 határozati javaslatot külön tegye fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen  szavazattal, 1 nem és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
104/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város Önkormányzata 
és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodásról 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 Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert), melyben 2016. évre összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-
nyolcszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. 
napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal,  tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
105/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város Önkormányzata 
és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2016. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer 
forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 
2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal,  tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
106/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város Önkormányzata 
és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2016. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz 
egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. 
napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal,  tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
107/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város Önkormányzata 
és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 
2016. évre összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás 
határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal,  tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
108/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város Önkormányzata 
és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Móricz Zsigmond utca 13/b.), melyben 2016. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz 
kétmillió-ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. 
napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal,  tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
109/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város Önkormányzata 
és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2016. évre összesen 900.000 Ft, azaz 
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kilencszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. 
napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal,  tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
110/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város Önkormányzata 
és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel, melyben 2016. évre összesen 450.000 Ft, azaz 
négyszázötvenezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. 
napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal,  tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
111/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város Önkormányzata 
és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési 
megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, 
melyben 2016. évre összesen 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 2016. december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadid ősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejöv ő együttm űködési megállapodásokról a 2016. évre 

 (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: 
 
112/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési 
megállapodásokról a 2016. évre 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 Heves Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesülettel  (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport 
Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2016. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint 
támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától 2016. december 
31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
113/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és 
Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési 
megállapodásokról a 2016. évre 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 Heves Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesülettel (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport 
Bizottság támogatására vonatkozóan, melyben 2016. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer 
forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától 2016. 
december 31. napjáig kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
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4. napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvani Grassalkovich-kastély történe te” cím ű könyv értékesítésér 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: 
 
114/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „A Hatvani Grassalkovich-
kastély története” című könyv értékesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizományosi szerződést köt „A hatvani 
Grassalkovich-kastély története” című könyv értékesítésére vonatkozóan a Gödöllői Királyi 
Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.; 
adószám:18665161-2-13; cégjegyzékszám:13-09-129469; képviseli: Gönczi Tibor Kálmán) a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:281.§ (1) bekezdés alapján a határozat 
mellékletét képező bizományosi szerződés rendelkezései szerint, valamint felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a bizományosi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. március 1. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Irodája útján. 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés ével ő virágok 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, nem  szavazat és tartózkodás 
nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
115/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta évelő virágok beszerzéséről 
és szállításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
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 évelő virágok beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával a Hegede Kertészet Kft.-t 
(székhely: 6034 Helvécia, Alsótelepi dűlő 5.) bízza meg bruttó 1.259.650,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás  Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) számú 
önkormányzati rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. 
évi kiadásai között “Virágbeszerzés közterületre “költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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6. napirendi pont 
Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztés i Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott határozatainak végrehajtásáról  

(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: 
 
116/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2015. évben átruházott hatáskörben 

eljárva hozott határozatai végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetésér ől szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Megjegyzés. Bárcsak minden év elején így tudnánk módosítani a költségvetést. Elolvastam a 
számokat és látszik, hogy az egyesületekre is lesz pénz. Köszönöm szépen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A focistákkal nem olyan egyszerű, csak megjegyzem képviselő-asszony. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen, 1  tartózkodással és nem 
szavazat nélkül következ ő határozatokat hozta: 
 
117/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést 
és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormány zati funkciókba való 
sorolásáról 
 (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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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118/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat jelen határozat 
melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határidő: 2016. február 29. (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság alapító okirat ának 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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
119/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 
3000 Szepes Béla u. 2.) 63/2015. (II. 18.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, jelen határozat 1. 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. február 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés 3000 Hatvan, Grassalkovich út 8. fsz. 1.  szám alatt található 
önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Másik két pályázatot szeretném megismerni, szeretném összehasonlítani az ajánlatokat. Én is 
elfogadtam annak idején, hiszen az volt a harmadik kör. 
Szeretném megkérdezni, hogy a városi honlapon kívül, mert ott megtalálható ez a pályázat 
meglett-e ez máshol is pályáztatva? Nem. 
Javaslom, hogy a jövőben, amikor értékesítésre kerül sor a pályázat jelenjen meg a Hatvani 
Hírlapban is, mert közel tíz ezer háztartásban jut el. Azzal letudnák fedni azt, ami most elfog 
indulni a városban. Javaslom amennyiben jogilag nem tudom, hogy lehetséges-e, akkor ezt a 
pályázatot érvénytelenítsük és licit útján történjen az értékesítés. Menjenek oda az emberek 
licitáljanak.  
 



84 

 

 

 

dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Jogilag ez így rendben van.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Akkor majd a jövőben így történjen meg. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Azt mondom nézzék meg azt az épületet és ha valaki azért ennyi pénzt ad, akkor rendben van. 
Én nem adnék érte még 500.000,- Ft-ot sem. Bevan szakadva a tető, gyakorlatilag egy 
telekrész, az épület használhatatlan. Nem kizáró ok, hogy valakinek a hozzátartozója 
pályázzon. A pályázó személyes dolga. Összeférhetetlenség kategóriában nem tartozik az ügy. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
A mostani pályázatra hárman pályázatak. A pályázat zárt borítékos formában érkezett és itt a 
bizottsági ülésen kerültek felbontásra. Az értékbecslés 3.000.000,- Ft volt. A másik két pályázó 
3.000.000,-Ft-ot írt a pályázatában, hogy annyit ajánl, a nyertes pályázó 3.200.000,-Ft-ot 
ajánlott. Egyébként a másik kettő is megfelelt a pályázati kiírásnak, az érték miatt az 
önkormányzat számára legelőnyösebb ajánlattevő nyerte el. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel zárt borítékban érkeztek a pályázatok, lehetett volna, hogy a másik két pályázó ajánl pl. 
3.200.015,-Ft-ot és akkor az győz. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Értem, de amikor felbontottuk a pályázatot, akkor nem hangzott el, hogy a másik két pályázó 
kevesebbet ajánlott és ő ajánlott többet. 
 
Marján János bizottsági tag 
Elhangzott, hogy a legmagasabb ajánlatot fogadjuk el. Én személy szerint nem tudtam, hogy ki 
nyeri. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Olvassál el mindent, nézzél utána az interneten és akkor megérted miért is kérdezem. 
 
Marján János bizottsági tag 
Nem olvasok olyanokat, mert ott nagyon sok minden van. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Mindenkiről szól egyébként és én nem személyeskedem, csak azt gondolom, hogy nem muszáj 
alapot adni arra, hogy támadjanak bennünket.   
 
Papp István bizottsági elnök 
Úgyis támadni fognak bennünket balról-jobbról. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nyilvánvalóan, de ha így kiírjuk, akkor megérthető, hogy a pályázat elbírálásánál ez volt a 
legkedvezőbb. Akkor is, ha ezt jól akarjuk csinálni, akkor menjenek el és licitáljanak azok, akiket 
érdekel. 
 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Olyan sugalmazást érzek a szavaidban, mintha ez nem lett volna korrekt eljárás, akár etikailag, 
akár jogilag. Ez a sugalmazás rossz fényt tesz az önkormányzatra. 
A pályázat az önkormányzat hivatalos oldalán Hatvan.hu-n közzé lett téve, sőt a bizottsági 
üléseken készült jegyzőkönyvekben is közzé vannak téve, minden elhangzott szóban. Ha valaki 
utána néz, akkor látható, hogy a bizottság döntése alapján ezek az emberek is érvényes 
ajánlatot tettek, csak kevesebbet ajánlottak. 
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Második dolog az interneten annyi mindent lehet olvasni. Pl. aki túlélte a gyilkos galócából 
készül pörköltet, az azt mondta, hogy a legfinomabb gombapörkölt volt.  Nem kell mindent 
elhinni az internetnek, a tényeket kell, ami hivatalos lap azt kell nézni. 
A harmadik dolog az etikával kapcsolatban. A szocialista városvezetés akkoriban az összes 
olyan föld területet értékesítette bizonyos köröknek és most nem kívánom megnevezni, hogy 
kiknek, ahol ipari ingatlanokat lehet értékesíteni. Innentől az etikáról ne nagyon beszéljünk. 
Tisztelet a kivételnek. A tanácsadóidnak szerettem volna ezzel üzenni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem vagyok postás. Azt érzem, hogy te folyamatosan, amikor én kérdezek te megtámadsz. 
 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Nem. Válaszolok. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem, mert te olyan indulattal válaszolsz, mintha boksz meccsről lenne szó. 
Folyamatosan visszafelé mutogatsz a szocialista vezetésre. Mond meg, nekem és neked ahhoz 
mi közünk volt? 
 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Igazából neked se semmi, csak a tanácsadóid ugyanazok. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem szeretem, ha visszafelé mutogatunk, nekünk előre kell haladni. Azt, hogy én most 
megkérdeztem azt gondolom, hogy ezt még a Te érdekedben is kérdeztem, meg mindannyiunk 
érdekében, hiszen az emberek nemcsak fideszből és szocialistákból állnak, hanem olyan 
emberek is vannak, akiknek semmi közük nincs a pártokhoz, de kíváncsi arra, hogy miért 
történik ez. Azért, hogy én ezt megkérdezem és megjelenik jegyzőkönyvben úgy gondolom, 
hogy lefedem az önkormányzatot, hogy a képviselő-testület, bizottság etikai részét is lefedem, 
mert nyilvánvalóan ez ha meg fog jelenni így (teljesen mindegy hogy kinek a gyereke), hogy ő 
volt az aki a nagyobbat ajánlotta, akkor azt el kell fogadni, de értsd meg, hogy nem téged és 
nem az önkormányzatot bántom, hanem magunk érdekében. Most folyamatosan, már 
másodszor jössz úgy nekem Zsolt, ne haragudj, mintha bokszolnánk. Én nem szeretném. 
 
Marján János bizottsági tag 
Úgy tudom, hogy ennek az ingatlannak lehetett volna elővásárlási joga valakinak. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Igen. 
 
Marján János bizottsági tag 
Én megnéztem az épületet, hát már a munkám során sok ingatlant láttam. Akik az elővásárlási 
joggal élhettek volna, lemondtak róla. Nem lehetett volna nagy vétel, de ha ezt megtámadja 
valaki szívesen állok elébe.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Én értem a Képviselő Asszonyt és Zsoltot is. Semmiféle korrupció gyanú árnyéka, gyanúja sem 
merülhet fel. Zárt borítékos pályázatról van szó. Elővásárlási joggal senki nem élt, mert tudják 
hogy miről van szó. Most egyes emberek balról vagy jobbról, most inkább jobbról úgy állítják be, 
hogy milyen nagy üzletet csináltunk egy 80-90 m2 –es lakásból. Próbálják lejáratni az egész 
testületet, hogy a képviselő-testület hozzátartozói milyen gyönyörű ingatlanhoz jut. Ezt a 
gyönyörű ingatlant közzé tenném, megnéznék azok és egy magyarázattal kommentálnák. Tehát 
Nádas Péter nyert meg, de mondom ha valaki egy kicsit följebb licitál, akkor az nyeri. 
 
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  3 igen  szavazattal, 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
120/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta 3000 Hatvan, Grassalkovich 
út 8. fsz. 1. szám alatt található önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található  
lakás megnevezésű, 89 m2 nagyságú ingatlant  bruttó 3.210.000,- Ft, azaz 
Hárommilliókettőszáztízezer forint értéken az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot 
tevő, Nádas Péter Sándor  (3000 Hatvan, Gódor K. u. 7. I/3.sz. alatti lakos) részére elidegeníti.  
 
Határid ő: 2016. március 30.  (adásvételi szerződés megkötésére) 
 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés 3000 Hatvan, Tabán u. 22. III/14. sz. al att található önkormányzati 
tulajdonú lakás elidegenítésér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Csak annyi, hogy ha ezt eladjuk, akkor a felújítás megtörténik? 
Mármint nem mi, aki megveszi. Azt ellenőrzi valaki? Most így a szociális gondnok megszűnik 
ennél az ingatlannál? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Még nem, alakul a helyzet. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
A pályázati kiírás tartalmazta, aki ezt az ingatlant megvásárolja, saját magának a lakhatóságát 
kell biztosítania, illetve az ingatlant fel kell újítania és az önkormányzat, az üzemeltető részéről 
időként ellenőrzés szempontjából a kollegát be kell engednie és hozzá kell járulnia. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Két lakás nagyon szépen fel van újítva és a fiatalok azon gondolkodnak, hogy a lépcsőházat is 
hozzá alakítják, rendbe teszik. A harmadik és negyedik is alakulóban  van. 
 
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: 
 
121/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 
III/14. sz. alatt található önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  
4604/18/A/13 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. III/14. sz. alatt található, 52 m2 
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nagyságú lakás megnevezésű ingatlan elidegenítésére irányuló 805/2015. (XI. 26.) számú 
határozat alapján meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant 
elidegeníti Robotka Istvánné részére (lakcíme: 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 37.) bruttó  
3.100.000,- Ft, azaz Hárommillió egyszázezer forint vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek szerinti adásvételi szerződés megkötésére. 
Határid ő: 2016. március 14. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gépjárm ű üzemben 
tartásáról 
 (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: 
 
122/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában álló gépjármű üzemben tartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló NKM-517 forgalmi rendszámú, UU1HSDCVG54116370 alvázszámú, H4MD730R001630 
motorszámú, DACIA DUSTER típusú gépjárműre (a továbbiakban: Jármű) vonatkozóan 
ingyenes Üzemben tartási szerződést köt a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal (székhelye: 
3300 Eger, Eszterházy tér 2.; adószáma: 15720735-2-51; képviseli: Czinege László r. 
dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, főkapitány) abból a célból, hogy Hatvan város 
közbiztonsági feladatainak ellátásában a járművet kizárólag a Hatvani Rendőrkapitányság 
használja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 
képező üzemben tartási szerződést aláírja. 

Határid ő: 2016. március 14. (szerződés aláírására)  

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

Előterjesztés a gépjárm űvek önkormányzati tulajdonba kerülésér ől 
   (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: 
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123/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a gépjárművek önkormányzati 
tulajdonba kerüléséről szóló 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 Vámigazgatóságával tárgyalásokat 
folytasson a végelszámolási eljárás alatt álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló a közfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen 
gépjárművek önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében az ahhoz szükséges 
értékbecslésben meghatározott értéken. 

Határid ő: azonnal (tárgyalások megkezdésére, értékbecslések beszerzésére)  

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 
14. napirendi pont 

Előterjesztés  az önkormányzati tulajdonú hatvani, 634 helyrajzi s zámú, természetben 
Hatvan, Tompa M. u. 12. sz. alatt található ingatla n elidegenítésér ől szóló pályázat 
ismételt kiírásáról 
 (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:  
 
124/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani, 634 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Tompa M. u. 12. sz. alatt található ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat ismételt kiírásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 634 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tompa M. u. 12. sz. alatt található, 556 m2  
nagyságú kivett lakóház és udvar megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 4.300.000,- 
Ft, azaz Négymillióháromszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, 
zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban 
foglaltak alapján.  
 
Határid ő:   2016. február 26. (pályázat kiírására) 
 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 
15. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területek építés i telekként történ ő 
értékesítésének el őkészítésér ől 
 (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 határozatot hozta:  
 
125/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta önkormányzatai tulajdonú 
területek építési telekként történő értékesítésének előkészítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat számára más módon 
kevésbé, vagy egyáltalán nem hasznosuló hatvani 989/4 hrsz.-ú 1324 m2 nagyságú kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Legány Ödön utcában lévő, a 
hatvani 989/5 hrsz.-ú 1151 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben 
3000 Hatvan, Legány Ödön utcában lévő, a hatvani 989/6 hrsz.-ú 912 m2 nagyságú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Legány Ödön utcában lévő, a 
hatvani 1622 hrsz.-ú 2782 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű természetben 
3000 Hatvan, Béke u. 70-72. sz. alatti, valamint a hatvani 3240 hrsz.-ú 3900 m2 nagyságú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben, 3000 Hatvan, Klapka u. 46. sz. alatti 
ingatlanokat értékesíteni kívánja. 

A képviselő-testület az optimális mennyiségű építési telkek kialakítása érdekében felkéri Hatvan 
város polgármesterét, hogy a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján kezdje meg a szükséges 
ingatlan-nyilvántartási munkálatokat. 

Határid ő: azonnal (ingatlan-nyilvántartási munkálatok megkezdésére) 

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

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról 
 (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: 
 
126/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta fiatalok helyi életkezdési 
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

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

 
Győri Titanilla, Ertl Eliza Zoé, Tóth Sebestyén, Budai  Nóra Krisztina, Nyeste Emma, 
Utasi Benjámin, Papp Natália, Juhász Arnold,  Király Lilien Szilvia , Major Máté,  
Baranyi Bálint András, Pálinkás Zorka Sára, Bazsó L éna, Simon Márkó, Hernádi 
Kincs ő Réka, Varga Márton, Forgó Anna   40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési 
támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 680.000,- Ft – azaz 

hatszáznyolcvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2016. évi 
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költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a 
szociális feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére. 

           
 Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 
17. napirendi pont 

Előterjesztés tervezési feladatokról 
 (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: 
 
127/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta tervezési feladatokról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) területén található óvoda épület tornaszobával történő 
bővítéséhez és részleges akadálymentesítéséhez szükséges építési engedélyezési terv 
elkészítésével a Kovaterv Kft.-t (3041 Héhalom, Petőfi Sándor utca 11.) bízza meg bruttó 
3.048.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalékkeret költséghelyen áll rendelkezésre.  
 
Határid ő: 2016. február 29. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Csak egy kérdésem van, hogy az ár emelkedett-e? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem. 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
A korábbi közszolgáltató január hónapban jelezte, hogy decembertől a cég átalakult. A cég 
nyilvántartása ellenőrzésre került, jogutód nélkül megszűnt a cég, ezért vált szükségessé, hogy 
a közszolgáltató kiválasztásával együtt most aktualizáltuk a rendeletet is. 
 
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  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
128/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a települési folyékony 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés települési folyékony hulladékkal kapcsol atos közszolgáltatási feladat 
ellátásáról 
 (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: 
 
129/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladat ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Végső és Fehér 
Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kkt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Attila utca 51.) a 
települési folyékony hulladékkal kapcsolatos 2011. december 31-én kelt közszolgáltatási 
szerződés megszűnt, mert a közszolgáltató megszűnt. 

Határidő: 2016. február 26. (átvezetésre)  

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
130/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta települési folyékony 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási feladat ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék 
összegyűjtésével, elszállításával és ártalommentes elhelyezésével a Végső Company 60 Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Attila utca 51.) bízza meg a települési folyékony hulladék 
elszállításával és elhelyezésével bruttó 2.178,- Ft/m3 egységáron, száraz WC-tisztításával, 
szállításával, ártalmatlanításával bruttó 8.890,- Ft/db egységáron, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 10 éves időtartamra 
szóló közszolgáltatási szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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20. napirendi pont 
Előterjesztés közszolgálati tisztvisel ők és közalkalmazottak számára történ ő 
lakásépítés támogatással kapcsolatos döntés hatályo n kívül helyezésér ől 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan egyéb 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: 
 
131/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közszolgálati tisztviselők és 
közalkalmazottak számára történő lakásépítés támogatással kapcsolatos döntés hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az együttműködési megállapodás kötése a 
Közinbau-Origo Kft.-vel a közszférában dolgozók, illetve a stratégiai jelentőségű gazdasági 
társaságok munkavállalói számára történő lakásépítési program megvalósítása céljából 
tárgyban hozott 462/2014. (V. 29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2016. február 15. 

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

Beszámoló a 2015. évi intézményfelújítási keret fel használásáról, valamint javaslat a 
2016. évi keret felhasználására 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 határozatot hozta: 
 
132/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2015. évi intézményfelújítási 
keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2016. évi keret felhasználására szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2015. évi felújítási keretének jelen határozat melléklete szerinti tartalommal való 
felhasználásáról szóló beszámolót. 

133/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2015. évi intézményfelújítási 
keret felhasználásáról, valamint javaslat a 2016. évi keret felhasználására szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2016. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal való felosztását. 

Határid ő: 2016. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
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22. napirendi pont 
Beszámoló a köztemet ők bevételeir ől és kiadásairól 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Vörös József ügyvezet ő 
Szolgáltatást nem végzünk, csak működtetünk. Nincsen semmilyen szolgáltatásunk. 
 
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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
134/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köztemetők bevételeiről és 
kiadásairól szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal a Hatvani Városgondnokság beszámolóját a köztemetők 2015. évi feladat 
végrehajtási tevékenységéről, mely tartalmazza a bevételeket és kiadásokat. 
 
Határidő: 2016. március 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a Környezetvédelmi Alap 2015. évi felhas ználásáról, valamint javaslat a 
2016. évi keret felhasználására   

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Kérésem, hogy a zöld hulladékgyűjtést ne novemberre tegyük, mert az időjárás miatt nem 
megfelelő. 
 
Rodek Zsolt állandó meghívott 
Mi is így terveztük. A médiában közzétett időpont rosszul volt feltüntetve. Ott történt a hiba, nem 
nálunk. Erre a következő évben jobban figyelünk. Minden lehulló levél szezon után történjen a 
gyűjtés. És én még támogatnék még egy begyűjtést. Egy nyári időpontban, amikor már 
összegyűlik a zöld hulladék, favágás mindenféle termények zöldhulladéka, akkor el lehetne 
helyezni valahol egy komposztálót. 
 
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:  
 
135/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 
2015. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2016. évi keret felhasználására szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



94 

 

 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2015. évi 
felhasználásáról szóló beszámolót. 

Határid ő: 2016. február 26. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
136/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Környezetvédelmi Alap 
2015. évi felhasználásáról, valamint javaslat a 2016. évi keret felhasználására szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Környezetvédelmi Alap 2016. évi 
felhasználására vonatkozó tervezetet az alábbiak szerint: 

• Lakossági tudatformálás 100.000,-Ft 

• Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (2 alkalommal) 2.900.000,-Ft 

Összesen: 3.000.000,-Ft 

A képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy 
a Környezetvédelmi Alap egyes fejezeteiben elkülönített összegek részletes felhasználásának 
módjáról előzetesen, külön határozatokban döntsön. 

Határid ő: 2016. december 31. (a Környezetvédelmi Alapban meghatározott feladatok 
végrehajtására) 

Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
24. napirendi pont 

Beszámoló  a környezetvédelmi tanácsnok 2015. évi t evékenységér 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: 
 
137/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a környezetvédelmi 
tanácsnok 2015. évi tevékenységéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyólag elfogadja a környezetvédelmi 
tanácsnok 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 
25. napirendi pont 

Tájékoztató a 2016. évi útkarbantartási feladatterv ről 
 (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Továbbra is a véleményem, hogy kevés az összeg a kátyúzásra. Nagyon sok kátyú keletkezett, 
ami még nincs kijavítva. Megszavazom, de én kevésnek tartom az összeget. 
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Papp István bizottsági elnök 
Most 100 millió forint van betervezve a felújításokra. Azokat az utakat fogjuk legelőször 
megcsinálni, ami igen nagy kátyú van és olyan helyeken, ahol nagy a forgalom. Remélem elég 
lesz az a plusz kátyúzás. Majd pályázni is fogunk, de saját erőből is újítjuk az utakat. Reméljük 
elég lesz, ha nem megoldjuk a problémát. 
 
Marján János bizottsági tag 
Biztos föl lett mérve. Mennyi kell még hozzá? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
A kátyúzás felmérése még most is folyamatban van. Tavaly nettó 15 millió forint került 
elkülönítésre kátyúzára és az elég is volt. Ami kimondottan kátyú volt, azt megtudtuk belőle. 
Tehát a kátyúzási keretbe, ahol érzékelhető süllyedés van és megáll a víz, ezeket nem tudjuk a 
kátyús keretből felújítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, kérte a tájékoztató tudomásul 
vételét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  Polgármester úr el őterjesztésében 
megtárgyalta a 2016. évi útkarbantartási feladatter vről szóló tájékoztatót és azt 
egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés irodahelyiség használatba adásáról a Feh ér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület részére  
 (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: 
 
138/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 19. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2995 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti, kivett városháza művelési ágú 
ingatlanon található épületegyüttes Iskola utca 1. szám alatti bejáratától balra eső, 3,6 m 
szélességű és 3,6 m hosszúságú, összesen 12,96 m2 alapterületű irodahelyiséget 2016. 
március 1-jétől határozatlan időre 30 napos felmondási idő közbeiktatásával használatba adja a 
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület (székhelye: 1055 Budapest, Szent István körút 1.) részére 
térítésmentesen, azzal hogy a havi bruttó 3450,- Ft energiahasználati díjat és a 
telefonhasználati díjat a használó köteles megfizetni. 
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27. napirendi pont 
Előterjesztés a Zöld város kialakítása tárgyú 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 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
139/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „Zöld város kialakítása” 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-2.1.2-15 
kódszámú, „Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra, amelynek célja az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiához illeszkedve az Ady Endre Könyvtár átalakítása és felújítása, az 
Óhatvani Termelői Piac áthelyezéssel egybekötött átalakítása, valamint ezen két 
infrastruktúraelemhez kapcsolódó összefüggő zöldfelület kialakítása. Az elnyerni kívánt 
pályázati támogatás bruttó 1.500.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
Határid ő: 2016. május 17. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
140/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „Zöld város kialakítása” című 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15 kódszámú, „Zöld város 
kialakítása” 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.) Kötél Gábor pályázati ügyintéző. 
 

Határid ő: azonnal (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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28. napirendi pont 
Előterjesztés az NKA Épít őművészet és Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázatá n 
való indulásról testületi döntés  
 (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: 
 
141/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az NKA Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázatán való indulásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti 
Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által hirdetett nyílt felhívásra a 
Hatvan-Nagygombosi major kőkapuin található leromlott állapotú 4 darab szobor restaurálására 
Nagy István József restaurátor (3000 Hatvan, Batthyány út 7.) tervei alapján. Nevezési díj 
összege bruttó 35.000 Ft. A megvalósítás becsült értéke 7.000.000,- Ft, melyhez 50 % önerő 
szükséges, melynek becsült értéke 3.500.000,- Ft, amelyből 2.000.000,- Ft, Hatvan város 2016. 
évi költségvetéséről szóló, 3/2016 (II.12.) számú önkormányzati rendeletben a „Nagygombosi 
szobor felújítása, pályázati önerő” költségsoron, valamint 1.500.000,- Ft a 2016. évi általános 
tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.  
Határid ő: 2016. február 26. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés a Települési önkormányzatok könyvtári cé lú érdekeltségnövel ő 
támogatásának igénylésér 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: 
 
 
142/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Települési önkormányzatok 
könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásának igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium közös kiírása alapján az Ady Endre Könyvtár és az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény számára a települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő állami 
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támogatást igényel, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási kérelem 
benyújtására és a szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.   
 
Határid ő: 2016. február 26. (támogatási igénylés benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés a „Városi Strandfürd ő területén lév ő gyermekmedence felújításához 
kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezés ű közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A családos szülők örülnek ennek, támogatom. 
 
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: 
 
143/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Városi Strandfürdő 
területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Városi Strandfürdő területén lévő 
gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 38.130.709.-Ft. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetésében a „Strand gyermekmedence építés” 
költséghelyen elkülönítve rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Városi Strandfürdő területén lévő 
gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű, nettó 
38.130.709.-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.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Havassy Kálmán; Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző 
 
Határidő: 2016. március 16. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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31. napirendi pont 
Előterjesztés a ”Szociális földprogram Hatvanban 2015- ben” cím ű pályázathoz 
kapcsolódó beszerzésr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
144/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a SZOC-FP-15-KOZ-019 azonosító számú, „Szociális földprogram Hatvanban 2015-ben” című 
pályázathoz kapcsolódó sütőtök vetőmag beszerzésével az Agrofol-ker Kft.-t (székhely:3015 
Csány, Szabadság tér 1.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 
bruttó 58.010,- Ft díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés birtokjogi munkák megrendelésér 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: 
 
145/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
elvégzendő birtokjogi munkák elvégzésével Dóbiás Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3021 
Lőrinci, Tölgyfa utca 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
a jelen határozat melléklete szerinti egységárakkal, max. bruttó 2.000.000,- Ft összegig történő 
felhasználással. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -
gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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33. napirendi pont 
Előterjesztés értékbecslési munkák megrendelésér 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: 
 
146/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
szükséges értékbecslési munkák elvégzésével a BEHIBITA ZONE Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 14.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
az alábbi egységárakkal, legfeljebb bruttó 1.500.000,- Ft összegig történő felhasználással: 
 
 - Lakás, családi ház, nem lakáscélú helyiségek: bruttó 20.000,-Ft 
 - Beépítetlen területek, mezőgazdasági művelés alatt álló ingatlanok: 12.000,-Ft 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Vagyonnyilvántartás és -
gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

 
34. napirendi pont 

Előterjesztés közvilágítási oszlopok javításáról, pótl ásáról 
 (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: 
 
147/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani Radnóti téren, valamint a Bibó 
István úton lévő közvilágítási oszlopok javítási munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 800.100,- 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. 
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35. napirendi pont 
Előterjesztés kiemelt virágágyás burkolatjavítási munk áiról 
 (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: 
 
148/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az ESZC Damjanich János 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma előtti parkolóban található kiemelt virágágyás 
burkolat javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 
111.) bízza meg bruttó 298.450,-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. 
 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés buszváró pavilonok törött, sérült elemei nek pótlásáról 
 (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: 
 
149/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan város belterületén 
lévő buszváró pavilonok törött, sérült elemeinek pótlásával Kormos Gábor egyéni vállalkozót 
(székhely:3014 Hort, Rákóczi út 92..) bízza meg bruttó 25.500,-Ft/m2 egységárral bruttó 
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 a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102 

 

 

 

37. napirendi pont 
Előterjesztés utcanév táblák gyártásáról és telepítésé ről 
 (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: 
 
150/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az egyes utcanévtáblák legyártásával és 
elhelyezésével a CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca, 3418 hrsz.) bízza 
meg az alábbi egységárak figyelembevételével 
 
 

Egységár (gyártás és elhelyezés)  Cégnév Székhely 

1 db tábla rendelése 
esetén 

10 db vagy több 
tábla rendelése 

esetén 

CSP Trade Kft. 2162 Őrbottyán, Cinege utca, 3418 
hrsz. 

7.150,-Ft 3.790,-Ft 

 
 
bruttó 200.000,-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 „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés utasváró pavilon elbontásáról és áthelye zéséről 
 (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: 
 
151/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Kossuth tér déli térrészén 
található utasváró pavilon elbontásával, valamint a Lőrinci út és a Major utca kereszteződésénél 
található buszmegállóba való áthelyezési munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 381.000,-Ft erejéig. 
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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. 
 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés a 2016. évi vízminta-vételezési feladato król 
 (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:  
 
152/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a város közterületein lévő vízminta-
vételezési és 
általános vízkémiai, valamint bakteriológiai szempontból 2016. évi vízminta-vételezési és 
ellenőrzési munkálataival az NNK Kft.-t (4025 Debrecen, Iskola utca 3. Tt/1.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 500.000,-Ft keretösszegig történő 
felhasználással. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatai között a Város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
153/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a volt dögkút mellett található monitoring kút 
2016. évi kétszeri vízminta-vételezési, valamint ellenőrzési munkálataival az NNK  Kft.-t (4025 
Debrecen, Iskola utca 3. Tt/1.) bízza meg bruttó 44.450,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatai között a dögkút 
monitoringozása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés szórólapok gyártásával kapcsolatos dönté sről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Szeretném megkérdezni, hogy lettek-e helyi vállalkozóktól ajánlatok bekérve? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Akik fel vannak tüntetve, tőlük kértük az ajánlatokat 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
A helyi vállalkozók ide adóznak, őket ezzel akkor tudnánk segíteni, ha nem kérünk tőlük, akkor 
még esélyük sincs, nem tudják, hogy van ilyen. Itt is van nyomda úgy tudom, javaslom, hogy a 
jövőben kérjünk tőlük ajánlatokat. 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Regisztrálva helyi vállalkozók nincsenek. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Jó, akkor fogom javasolni a regisztrálásukat. 
 
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: 
 
154/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a tájékoztató szórólapok  legyártási és 
leszállítási 2016. évi munkálataival a AE Design és Grafika Bt.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, 
Kossuth utca 33.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 
600.000,-Ft keretösszegig történő felhasználással, A/5 méretű szórólap esetén bruttó 6,47 Ft/db 
egységáron, A/4 méretű szórólap esetén bruttó 10,2 Ft/db egységáron. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatai között a Város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés állati melléktermék gy űjtéssel kapcsolatos döntésr 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:  
 
155/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 3 m széles, 5 m hosszúságú, 2,3 m 
magasságú könnyűszerkezetes építmény szállítási és telepítési munkálataival a Blueberyl Kft.-t 
(székhely: 6723 Szeged, Eperjesi sor 11.) bízza meg bruttó 177.700,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2016. évi állati hulladék gyűjtőkonténer áthelyezése 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
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156/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 44 m2 területű beton alaptest kialakításával a 
Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 422.243,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2016. évi állati hulladék gyűjtőkonténer áthelyezése 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégze ndő szúnyog- és rágcsálóirtási 
munkák megrendelésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Milyen nagy különbségek vannak, ez nem semmi. 
 
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: 
 
157/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan város egyes közterületein 
elvégzendő szúnyog- és rágcsálómentesítési feladatok ellátásával a CUNAMI Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza meg bruttó 
3.429.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatai között a mezőgazdasági 
feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
43. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
158/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok 
elszállításával és szakszerű elhelyezésével a Szé-Gé Trans Kft.-t (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona 
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u. 4.) bízza meg – inert hulladék esetében bruttó 8.128,- Ft/m3, kommunális hulladék esetében bruttó 
9.906,- Ft/m3 árakon – legfeljebb bruttó 6.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatai között az illegális 
hulladéklerakók felszámolása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás teljes felújításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Azokat az ingatlanokat amiket eladtunk, azokból a pénzekből újítjuk azokat amiket nem adtunk 
el.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Már el is mondtat, hogy teljes körű felújításról szól az előterjesztésben lévő ingatlanok. Ez lakott 
vagy bérlő nélküli ez a jelenlegi ingatlan? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Egy idős néni lakott benne, aki meghalt. Nagyon lelakott, így mindent teljesen le kell cserélni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ki állapította meg, szakember? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Műszaki osztály emberei mérték fel. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Mi lesz ezzel a lakással? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Erre már van kijelölt személy. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És család kapja? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Igen, egy gyermekes család. 
 
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 határozatokat hozta: 
 
159/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth 
Mihály út 1. I/10. számú lakás teljes felújításával az IBBL-Mogul Kft.-t (székhely: 1141 
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Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 2.899.155,- 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. 
 
 
 
45. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 
 (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, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
160/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
4468 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Barcsay Jenő utca 10. számú ingatlan 
előtt 1 db hársfa és 1 db nyírfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db keskenylevelű 
kőris növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hajós Alfréd utcai közterületen. 
 
161/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
4468 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Barcsay Jenő utca 21. számú ingatlan 
előtt 2 db gesztenyefa és 3 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 5 db hárs 
növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hajós Alfréd utcai közterületen. 
 
162/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
2883 és a 3051 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületeken, a Nagy Sándor utca 10. számú 
ingatlan előtt 2 db akácfa, 1 db hársfa  és 2 db szilvafa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
fák 3 db gyertyán és 2 db díszcseresznye növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Nagy 
Sándor utcai közterületen 
 
163/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
5157 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Hatvani Református Egyházközség 
Dózsa tér 9. számú ingatlana előtt 1 db akácfa  kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db 
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keskenylevelű kőris növény beültetésével kerüljön pótlásra a Dózsa téri közterületen. 
 
164/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
3955 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Szabadság út 48. számú ingatlan előtt 1 
db tuja kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db gömbjuhar növény beültetésével 
kerüljön pótlásra a Szabadság úti közterületen 
 
165/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
3955 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Szabadság út 46. számú ingatlan előtt 1 
db nordmann fenyő és 1 db ezüst fenyő kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db 
gömbjuhar növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Szabadság úti közterületen. 
 
166/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
3051 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Petőfi utca 23. számú ingatlan előtt 3 db 
akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db gömbkőris növény beültetésével 
kerüljenek pótlásra a  Petőfi utcai közterületen 
 
167/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
4220/10 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Horváth Mihály úton 1 db akácfa 
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db hárs növény beültetésével kerüljön pótlásra a  
Horváth Mihály úti közterületen. 
 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés cserjék beszerzésér ől és szállításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
168/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva  
a 2016. évben szükséges cserjék beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával a Maróti 
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Díszfaiskola  Kft.-t (székhely: 2252 Tóalmás, Peresi Dűlő) bízza meg bruttó 1.089.851,-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 “Fák, cserjék közterületre“ költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
 
47. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 759/5 hrsz-ú ipari terület teh erszállítás céljából történ ő 
megközelíthet ősége céljából kötend ő megállapodásról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A jogi bizottsági ülésen ezt átbeszéltük Basa képviselő úrral. Ez 3.810 eFt-ban kerül nekünk. 
Óriási kamionokkal, nyergesekkel a Mészáros Lázár úton nem lehet közlekedni.   
 
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 határozatokat hozta: 
 
169/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 759/5 hrsz-ú ipari 
terület teherszállítás céljából történő megközelíthetősége céljából kötendő megállapodásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 759/5 hrsz-ú ipari terület 
teherszállítás céljából történő megközelíthetősége, és a Hatvan, Mészáros Lázár úti lakóövezet 
tehergépjármű-forgalom alóli mentesítése céljából a hatvani 0335/8 hrsz-ú, kivett út művelési 
ágú ingatlan fejlesztését határozza el, a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
A megállapodásban Hatvan Város Önkormányzata által vállalt bruttó 3.810.000 Ft összeg az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. február 26. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
48. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról 
 (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:  
 
170/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Mészáros Lázár 
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útra és a Május 1. utcára vonatkozóan „3,5 tonna súlykorlátozás” jelzőtábla kerüljön 
elhelyezésre, alatta „kivéve közfeladat elvégzése céljából, engedéllyel” kiegészítő táblákkal.  
 
171/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Hatvan, Rákóczi F. út 4. sz 
alatti Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola előtt kialakított úton mindkét irányból "Megállni 
tilos" táblák kerüljenek elhelyezésre. 
 
 
49. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területén súlykorlátozáshoz  kötött behajtás rendjér ől 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
172/2016. (II. 24.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város területén 
súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek. 
 
 
50. napirendi pont 

Egyebek  
 
 
Marján János bizottsági tag 
Megoldódik a lámpakérdés? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Folyamatosan javítja az ÉMÁSZ.  
 
Papp István elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 20 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f 
 

 
 

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


