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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. június 29-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

 
Jelen vannak:  

Papp István  bizottsági elnök 
Köves Gábor Nándorné  bizottsági elnökhelyettes  
Marján János     bizottsági tag   
Bagi Miklós    bizottsági tag  
 
Kondek Zsolt     képviselő, állandó meghívott  

 
Igazoltan távol maradt:      Palik Józsefné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek: 

dr. Szikszai Márta   jegyző 
dr. Kovács Éva   aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Komendáné Nagy Márta   hatósági irodavezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Selmeczi Attila   közbeszerzési ügyintéző 
Vörös József   Hatvani Városgondnokság ügyvezetője 
  

Jegyzőkönyvvezető:    Ludányiné Kis Éva 
 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett 
- 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági 
tag Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak 
a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az 
alábbi előterjesztéseket vegye fel a bizottság napirendjei közé: 
 

˗ Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének munkabéréről 
˗ Előterjesztés Hatvani Vadaspark feliratú matrica beszerzéséről 
˗ Előterjesztés a hatvani 795/5 hrsz.-ú ipari terület teherszállítás céljából történő 

megközelíthetősége érdekében létrejött megállapodás módosításáról. 
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Papp István bizottsági elnök 
A módosítással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül elfogadta az ülés napirendjének módosítását. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta 
azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
597/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2016. június 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó egyeztetési eljárás 
lezárásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséről 

szóló pályázatok kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
6. Előterjesztés ingóságok önkormányzati tulajdonba kerüléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön visszafizetésének 
határidejének módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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9. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

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

11. Előterjesztés a Grassalkovich úton található kandeláberek festéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 

12. Előterjesztés táblák és plakettek legyártásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG  

 
13. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 

14. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal emeleti teraszán található 
vezetékhálózat javításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG  
 

15. Előterjesztés a hatvani 5111/6 helyrajzi számú földrészlet művelési ági változásának 
rendezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronikai Kft. részére 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola villamos energia ellátásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

19. Előterjesztés a hatvani 10102/5 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés a 2016. évi tavaszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés közvilágítási oszlopok javításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
22. Előterjesztés ideiglenes út üzemeltetéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

23. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartásai 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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24. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között megkötött beruházási 
hitelszerződés módosításával kapcsolatos döntésről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

25. Előterjesztés „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

26. Előterjesztés „I. világháborús emlékmű helyreállítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés a „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra 
pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés a 490/2016. (VI. 21.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
29. Előterjesztés a 390/2016. (V. 26.) sz., valamint a 397/2016. (V. 26.) sz. képviselő-testületi 

határozatok módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
30. Előterjesztés a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

31. Előterjesztés a „Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához 
kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

32. Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

34. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni 
felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

36. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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37. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

38. Előterjesztés Vadászati élménytér és játszóház feliratú információs tábla kihelyezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

39. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával és bővítésével kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

40. Előterjesztés a Hatvan, 21. sz. főút melletti járdaszakasz bontásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

41. Előterjesztés padkarendezési munkálatokról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

42. Előterjesztés élvefogó csapda beszerzéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

43. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról és gázkazán javításról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

44. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások külső nyílászáróinak cseréjéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

46. Előterjesztés a „Felvidéki magyar értékeink felkutatása a Hatvani Helyi Értéktár 
közreműködésével” című pályázathoz szükséges konferenciaszervezési feladatokat ellátó 
cég kiválasztásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

47. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének munkabéréről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
48. Előterjesztés Hatvani Vadaspark feliratú matrica beszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
49. Előterjesztés a hatvani 795/5 hrsz.-ú ipari terület teherszállítás céljából történő 

megközelíthetősége érdekében létrejött megállapodás módosításáról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
50. Egyebek 

 
 
ZÁRT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés Hatvan város díszpolgára cím adományozásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
 



345 

  

1. napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a 
rendelettervezetet. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
598/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, valamint 
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek. 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Javaslom, hogy a bizottság az előterjesztéshez nyújtson be módosító indítványt, mely szerint az 
előterjesztés 4. határozati javaslatának szövegében a “létszámkeretének fővel történő csökkentését” 
szövegrész helyébe a “létszámkeretének 7 fővel történő csökkentését” szöveg kerüljön. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a módosító indítványt 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
599/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Hatvani Városgondnokság és az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról szóló 
előterjesztéshez az alábbi  
 

módosító indítványt 
 
teszi: 
 
Az előterjesztés 4. határozati javaslatának szövegében a “létszámkeretének fővel történő 
csökkentését” szövegrész helyébe a “létszámkeretének 7 fővel történő csökkentését” szöveg lépjen. 
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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 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
600/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és 
az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének 
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.) 131/2016.. (II. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. augusztus 1-jei hatállyal a 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. 
 
Határidő: 2016. augusztus 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
601/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és 
az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság, mint költségvetési 
szerv létszámkeretét 2016. augusztus 1. napjától  összesen 98 főben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása) 
      2016. augusztus 1.  
Felelős: intézményvezető 
 
602/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és 
az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhelye: 3000, Hatvan, Kossuth tér 12.) a 831/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. augusztus 1-jei 
hatállyal a jelen határozat 3. számú mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 4. számú mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határidő: 2016. augusztus 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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603/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és 
az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhelye: 3000, Hatvan, Kossuth tér 12.) létszámkeretének 7 fővel történő csökkenését 
jóváhagyja, a létszámkeretet összesen 19 főben állapítja meg.  
 
Határidő: 2016. augusztus 1.  
Felelős: intézményvezető 
 
604/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és 
az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
feladatköréből a Hatvani Városgondnoksághoz átcsoportosított Szúnyog-szigeten lévő Állatpark 
működtetésének előirányzat maradványát átcsoportosítja az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjteménytől a Hatvani Városgondnokság költségvetésébe, mely az önkormányzat 2016. I. félévi 
rendeletmódosításába kerül beépítésre. 
 
Határidő: 2016. szeptember 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó egyeztetési eljárás 
lezárásáról  
(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, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
605/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a településrendezési eszközök 
módosítására vonatkozó egyeztetési eljárás lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 808/2015. (XI. 26.) sz. határozata alapján a 
településrendezési eszközök módosítására indult, a város településszerkezeti tervére, szabályozási 
tervére és helyi építési szabályzatára vonatkozó módosításról szóló dokumentumot megismerte, az 
egyeztetés lezárásával kapcsolatban a következő döntéseket hozza: 
1. A képviselő-testület a város 4 helyszínére vonatkozó településrendezési eszközök módosításával 

a 2016 márciusában leadott tervdokumentációban foglaltak szerint egyetért.  
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2. A képviselő-testület megállapítja, hogy mivel a lefolytatott egyeztetési eljárás során észrevétel, 
javaslat, ellenvetés nem érkezett, a tervdokumentációban változtatás nem történik.  

3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a dokumentációt a terviratokkal együtt az 
eljárási rend szerinti végső szakmai véleményezésre küldje meg az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások 
elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 10 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
606/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4604/14/A/3 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 4. fsz. 1/A sz. alatt található, 18 m2  nagyságú 
kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 1.100.000,- Ft, azaz Egymillió 
egyszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő: 2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
607/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
4604/18/A/17 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Tabán u. 22. 4/18. sz. alatt található, 52 
m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.800.000,- Ft, azaz 
Kettőmillió-nyolcszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő:  2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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608/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/33 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12. sz. alatt található, 49 
m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz 
Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő:  2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
609/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/31 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 1/11. sz. alatt található, 55 
m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz 
Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő:   2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
610/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/34 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/1. sz. alatt található, 55 
m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz 
Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő: 2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
611/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/36 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/2. sz. alatt található, 49 
m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz 
Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  



350 

  

 
Határidő: 2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
612/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/35 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 2/3. sz. alatt található, 55 
m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz 
Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő:  2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
613/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/38 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 3/3. sz. alatt található, 55 
m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.000.000,- Ft, azaz 
Hárommillió forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő:  2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
614/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
3978/55/A/42 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2. sz. alatt található, 49 
m2  nagyságú kivett lakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 2.700.000,- Ft, azaz 
Kettőmillió-hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő: 2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
615/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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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, udvarlakás megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 3.200.000,- Ft, azaz 
Hárommillió-kettőszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő: 2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséről 
szóló pályázatok kiírásáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
616/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
2694/21/A/75  helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan,  Grassalkovich út 7-11. sz. alatt 
található, 45 m2  nagyságú óvóhely (pince) megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 
290.000,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, 
zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján.  
 
Határidő: 2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
617/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
2694/21/A/74  helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan,  Grassalkovich út 7-11. sz. alatt 
található, 45 m2  nagyságú óvóhely (pince) megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 
380.000,- Ft, azaz Háromszáznyolcvanezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés 
útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban 
foglaltak alapján.  
 
Határidő:  2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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618/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséről szóló pályázatok kiírásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 5232/B 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, belterületen található, 74 m2  nagyságú kivett épület és 
iroda megnevezésű ingatlant  legalább bruttó 2.900.000,- Ft, azaz Kettőmillió-kilencszázezer forint 
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, jelen 
határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő:  2016. június 30. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés ingóságok önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
 (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, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
619/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ingóságok önkormányzati 
tulajdonba kerüléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a végelszámolási eljárás alatt álló Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonában álló, a 
közfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen ingóságok önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében 
az értékbecslésben meghatározott, bruttó 571.500,- Ft, azaz Ötszázhetvenegyezer forint értéken az 
ingóságokat megvásárolja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
adásvételi szerződést aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az ingóságok megvásárlására a pénzügyi fedezet Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II. 12.) számú önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2016. július 15. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott kölcsön visszafizetésének 
határidejének módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
620/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Római Katolikus 
Egyházközségnek nyújtott kölcsön visszafizetésének határidejének módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyházközségnek nyújtott 
1.625.600,- Ft kölcsön visszafizetésének határidejét 2016. december 31-éről 2017. december 31-ére 
módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsön szerződést módosító 
okirat aláírására. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Azt szeretném megkérdezni, hogy mely utcák tartoznak ahhoz a területhez, amit az 
önkormányzatnak nyírni kell. Ha én nem tartozom bele, az én lépcsőházam, de befizetem márciusig 
az ezer forintot, akkor ugyanúgy le fogják nyírni a füvet nekem is? Mert a Tabán út nyírva volt, 
viszont a Honvéd út soha, és ez az épület a két utca sarkán épült. Ezért kérdezem, hogy mit tegyünk 
a jövőben.  
 
Komendáné Nagy Márta irodavezető 
Az ingatlan tulajdonosok kötelezettségeit a 6. § tartalmazza. Ebben szabályozzuk, hogy a családi 
házas ingatlanok esetében illetve a tömböknél mi a kötelezettsége az ingatlan tulajdonosnak. Az 
önkormányzat kötelezettségei között szerepel, hogy hogyan történik a jövőben ennek az 
ellentételezése, illetve a kivitelezése. Ha társasházakról beszélünk, akkor a társasház által telepített 
virágoskertek fenntartása tartozik a társasházhoz és az épület körüljárásához szükséges terület, ami 
korábban is. A füves területeket, amennyiben a társasház teljes összegben befizeti március végéig, 
akkor a társasház helyett a városgondnokság fogja vágni és gondozni egész évben. Amennyiben ez 
nem történik meg, akkor a társasház feladata lesz a gyepes területek gondozása. A közös 
képviselőket a rendelet elfogadása után össze kell hívni és tájékoztatást adni.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Ez az ezer forint? 
 
Komendáné Nagy Márta 
Igen, lakásonként ezer forint. 
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Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Tehát így, hogy megoszlik az épület két utcára és eddig beletartoztunk, fele a Tabán úthoz tartozik, 
fele pedig a Honvéd úthoz, és eddig nem nyírtak, akkor ugyanúgy fog vonatkozni most a Honvéd 
útra is.  
 
Komendáné Nagy Márta 
Ha a társasház befizeti az ezer forint hozzájárulást, akkor le fogják vágni.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Nálunk nem egy közös képviselő van, hanem lépcsőházanként van. Tehát a Honvéd u. 2 és 4 szám 
még mindig nem tudja, hogy mikor kerül át a Tabán u. 7-hez. Ezért kérdezem, mert ha ez márciusig 
nem rendeződik, a füvet viszont nyírni kell tavasztól. Nekem is így könnyebb, ha befizetem és 
összeget és lenyírják.  
 
Komendáné Nagy Márta 
Csak azt tudom mondani, ami a 11. §-ban le van írva.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Köszönöm. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a 
rendelettervezetet. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
621/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, 
valamint a zöldterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
622/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek 
használatáról szóló önkormányzati rendeletével összhangban - szociális zöldterület-gondozási 
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szolgáltatás keretében, természetbeni ellátásként – támogatni kívánja azon ingatlan-tulajdonosokat, 
akik életkoruk, egészségi állapotuk, anyagi-jövedelmi helyzetük miatt nem tudnak eleget tenni 
zöldterület-gondozási kötelezettségüknek. Amennyiben ezt a feladatot – a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet alapján – a Hatvani Városgondnokság, mint szolgáltató elvégzi, ennek 
költségét az önkormányzat a szolgáltató részére megtéríti. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati  
Hivatal Gazdálkodási Irodáját, hogy a Hatvani Városgondnokság kimutatása alapján 2016. évben a 
költségeket a szolgáltató részére utalja át, 2017. évtől pedig a költségek fedezetét az önkormányzat 
éves költségvetésébe tervezze be. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Irodája útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
 (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 következő határozatot hozta: 
 
623/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 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 

 
Magyar Vajk, Kutyifa Botond Nándor, Eckert Zselyke, Patkós Emili Rita, Bagyinszki 
Zsombor, Smid Larina, Nagy-Kovács Marcell, Könyves Alexa, Kurucz Nadin, Kovács 
Bercel Hunor, Vitai Barnabás, Bogoly Heléna Liza, Ködmön Kincső Judit, Gudmon 
Delani, Zsák Patrik, Kéki Evelin Erika, Mészáros Marcell Ádám és Molnár Jázmin 
gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe. 

 
2.  A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 720.000,- Ft – azaz 

hétszázhúszezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2016. évi 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 
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11. napirendi pont 
Előterjesztés a Grassalkovich úton található kandeláberek festéséről 
 (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, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
624/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Grassalkovich úton található 
kandelláberek festéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich útnak a Bástya utca és a Radnóti 
tér közötti szakaszán a kandeláberek festésével a Centervill Kft.-t bízza meg (székhely: 3000 
Hatvan, Pintér I. u. 893/69 hrsz.) bruttó 568.960,- Ft összegben, mint az önkományzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2016. évi költségvetésében általános tartalékkeret költséghelyről 
kerül átcsoportosításra. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés táblák és plakettek legyártásáról 
 (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, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
625/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím 
adományozásához szükséges a dísztáblák legyártásával a Hettich Művek Kft.-t (székhely: 3200 
Gyöngyös, Köztársaság tér 5.) bízza meg bruttó 152.910,-Ft összegért, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között a „Tiszta virágos Hatvanért” díj, „ legszebb 
konyhakert” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2016. augusztus 31. (a táblák legyártására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
626/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a „Tiszta, virágos Hatvanért” és „a legvirágosabb 
hatvani intézmény” cím adományozásához szükséges a díszplakettek legyártásával Maldrik Gábor 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Fecske u. 13.) bízza meg bruttó 84.000,-Ft összegért, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között a „Tiszta virágos Hatvanért” díj, „ legszebb 
konyhakert” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. (a díszplakettek gyártására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Vörös József ügyvezető 
Lenne egy kérdésem, mivel ez a feladat hozzánk fog kerülni. Az előterjesztésben az van, hogy 
2016. július 1-ével kötöttük a szerződést, viszont a MÁV-val úgy beszéltük meg, hogy július 15-
ével lehet az átvételt megcsinálni. Akkor nekem más információm van.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Amikor egyeztetni voltunk, július 1. hangzott el.  
 
Vörös József ügyvezető 
Az átadás július 15-ével szól, mert akkor jár le a másik vállalkozó szerződése.  
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
Ez nem fog semmilyen problémát okozni, de bele kell írni a szerződésbe.  
 
Vörös József ügyvezető 
Én is így gondoltam, csak tisztázni szerettem volna, hogy nem 1-ével kell majd kezdenünk.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további 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 következő határozatot hozta: 
 
627/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Államvasutak Zrt.-vel 
kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladatának ellátása érdekében 
együttműködési megállapodást köt a Magyar Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.) 2016. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre. 
A megállapodás alapján Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Városgondnokság (székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) útján elvállalja a vasútállomás, megállóhely, utasforgalmi 
közlekedési utak és területek, továbbá utasperonok rendszeres takarítását, síkosságmentesítését, utas 
WC-k takarítását, higiéniás anyagok biztosítását, külső belső utasforgalmi területeken berendezési 
tárgyak, padok, tájékoztató táblák, vitrinek, üvegfelületek tiszítását, kommunális hulladék kezelését, 
kertészeti tevékenység ellátását, ennek keretében kaszálási tevékenység ellátását. 
A MÁV Zrt. a kertészeti feladatok ellátásáért 61.621,- Ft + ÁFA/hó összegű, míg az egyéb 
feladatok ellátásáért 1.034.760,- Ft + ÁFA/ hó összeget köteles megfizetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására azzal, hogy a megállapodást utólagos jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: 2016. június 30. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal emeleti teraszán található 
vezetékhálózat javításáról 
 (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 következő határozatot hozta: 
 
628/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal emeleti teraszán található vezetékhálózat javításról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének emeleti teraszán található szabálytalan elektromos vezetékhálózat kijavításával Kovács 
Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 133.318,- Forint  
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet alapján az általános tartalékkeretből kerül biztosításra.  
 
Határidő: 2016. július 5. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 5111/6 helyrajzi számú földrészlet művelési ági változásának 
rendezéséről 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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 következő határozatot hozta: 
 
629/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 5111/6 helyrajzi számú 
földrészlet művelési ág változásának rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos tulajdonát képező, 
Hatvan Géza fejedelem utcában található, hatvani 5111/6 helyrajzi számú, 3934 m2 nagyságú 
ingatlan tulajdoni lapján szereplő „kivett beépítetlen terület” művelési ág megnevezés „kivett 
parkoló és beépítetlen terület” művelési ág megnevezésre módosuljon a mellékletben szereplő 
változási vázrajz alapján a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. 
Ezen ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához 
szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét. 
 
Határidő: 2016. július 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 (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, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
630/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az LKH LEONI 
Kft. (3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 53.) által a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló hatvani 5235/22 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Tiszti Lakótelepen található játszótéren 
végzendő felújítási munkákhoz azzal, hogy a játszótér felújításának határideje 2016. augusztus 31. 
 
Határidő: 2016. július 15. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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17. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronikai Kft. 
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, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
631/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás 
megadása a Robert Bosch Elektronika Kft. részére szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch 
Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) által a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10) folyosóinak, parkjának és környezetének 2016. július 30-án végzendő felújítási 
munkáihoz (az épület folyosóinak tisztasági festése, játszótéri fa elemek festése, játszótéri elemek 
alá kavics szórása és terítése, parkhoz tartozó padok festése, az udvaron található kerékpártároló 
helyének a burkolása betonlapokkal), azzal a kikötéssel, hogy a cég köteles a felújítási munkák 
során a szakmai szabályokat maradéktalanul betartani. 
 
Határidő: 2016. július 15. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola villamos energia ellátásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
632/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Újhatvani Római Katolikus 
Általános Iskola villamos energia ellátásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
fűtési rendszerét biztosító hőszivattyúk villamos energia ellátását biztosító villamos 
fogyasztásmérőhely, valamint földkábel kiépítési munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 925.894,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a közműfejlesztési hozzájárulások költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 10102/5 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe 
vonásáról 
 (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 következő határozatot hozta: 
 
633/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 10102/5 helyrajzi 
számú külterületi ingatlan belterületbe vonásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 10102/5 helyrajzi számú ingatlant a 
határozat mellékletét képező vázrajznak megfelelően a tulajdonosnak az önkormányzattal 
megkötött megállapodás szerinti teljesítése esetén belterületbe vonja. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. (kiértesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a 2016. évi tavaszi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
döntésről 
 (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 következő határozatot hozta: 
 
634/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2016. évi tavaszi lakossági 
veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2016. év tavaszán megrendezésre került 
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hulladékgyűjtési akciónapon keletkezett költségeinek biztosítására a 154/2016. (II. 25.) számú 
képviselő-testületi határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további bruttó 491.274,- Ft 
összeget biztosít. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (módosított szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés közvilágítási oszlopok javításáról 
 (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 következő határozatot hozta: 
 
635/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közvilágítási oszlopok 
javításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Kossuth téren, valamint a Bibó István 
úton lévő közvilágítási oszlopok javítási munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 558.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 (II.12) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. július 7. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés ideiglenes út üzemeltetéséről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Voltam kinn megnézni a múltkorában, hogy miről is lenne szó, de ez az út nagyon keskeny. 
Ideiglenes útként van feltűntetve, de a kivitelezési tervek nem erről szólnak.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A közlekedési hatóság és a jogszabályok fogalma szerint ideiglenes mezőgazdasági útnak minősül, 
ami ott megvalósul. Jelen pillanatban közel négy méter széles út áll rendelkezésre az építéshez. Így 
is a Centervill Kft.-nek az északi elkerülő út első ingatlan tulajdonosától egy terület sávot meg 
kellett szerezni, hogy egy leállósáv kialakításra kerülhessen. Ez az előírások szerint ideiglenes útnak 
minősül.  
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Marján János bizottsági tag 
Van ott még terület, nem lehetett volna ott rendes utat csinálni? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Nekünk, mint önkormányzati terület, jelen pillanatban ekkora terület látszódik. A többit vagy 
megvásárolja az építtető a Centervill Kft. vagy az önkormányzat kisajátítással szerzi meg, de erre 
most nem volt senkinek sem pénzügyi forrása. 
 
Marján János bizottsági tag 
Régen ez egy rendes mezőgazdasági út volt. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Az ingatlan nyilvántartás és a mi vagyon nyilvántartásunk szerint ez a szélessége az útnak, tehát 
négy méter széles. Néhol kicsit szélesebb, de átlagban ilyen széles. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Azt még mondjuk el, hogy erre adunk be pályázatot.  
 
Schósz Gabriella irodavezető  
Szerintem benn is volt a legutóbbi rendkívüli ülésen, hogy az önkormányzat pályázatot kíván majd 
beadni ennek az útnak a megvalósításához. El is kezdtük a munkát ezzel kapcsolatosan és 
kiválasztásra került az a tervező, aki el fogja készíteni a pályázat benyújtásához szükséges 
dokumentumokat, de területet kell szereznünk ahhoz, hogy egy szélesebb út kialakításra kerüljön, 
ha az ingatlan tulajdonosokkal nem tudunk megegyezni. 
 
Marján János bizottsági tag 
És ami ott van bicikliút és járdaszakasz, azt ez az út nem fogja befolyásolni? Van ott egy 
kötelezettségvállalás úgy tudom. Bicikliút és járdaszakasz kialakítása van ígérve az ottani cégeknek.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A mostani szabályozási terv szerint 16 méter széles utat lehet kialakítani. Ebben már a közvilágítás, 
járdák kialakítására is van hely. A pályázatot is úgy tervezzük, hogy járda, közvilágítás és minden 
egyéb kialakításra kerüljön. Tehát nem kimondottan csak az út, hanem a hozzá kapcsolódó egyéb 
szükséges részek is.  
 
Marján János bizottsági tag 
Nem tudom elképzelni hogy lesz, mert nem láttam még tervet. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A legutóbbi ülésen kiválasztottuk a tervezőt, aki el fogja készíteni a dokumentációkat. Előzetesen 
megnéztük 12 méter szélességben is, a közvilágítási hálózatot és a járdát, és a kétszer 3 és fél 
méteres út mellett elfér. Tehát az út szélessége, az út járófelülete, ami aszfalttal van burkolva, annak 
minimum 7 méternek kell lenni. Két oldalt a padka fél méter, az már 8 méter. Tehát már 12 méter 
szélességben is lehet más létesítményekben is gondolkodni, 16 méterbe pedig még több minden fér.  
 
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, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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636/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ideiglenes út üzemeltetéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a CENTERVILL Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Pintér István u 893/69. ) a hatvani 0335/8 hrsz.-ú kivett út művelési ágú külterületi, Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő földrészleten épülő ideiglenes út üzemeltetésére a jelen 
határozat melléklete szerinti szerződést köti. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 15. ( a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartásai 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
 (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 6 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
637/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint 
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2016. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának 
elfogadásáról szóló 156/2016. (II. 25.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe 
jelen határozat melléklete lép. 
 
Határidő: 2016. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
638/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint 
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Csicsergő 
Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) épületen kívüli szennyvízcsatorna 
cseréjének elvégzésével Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 
12. V/20.) bízza meg bruttó 551.180,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
639/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint 
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág Tagóvodája (3000 Hatvan, Bajcsy Zs. út. 13.) belső járda 
burkolatának térkővel való fedésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 
22.) bízza meg bruttó 463.296,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
640/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint 
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Brunszvik 
Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) parkolója mellett a gépjárműből történő biztonságos 
kiszállást lehetővé tevő szilárd burkolat készítési munkáinak elvégzésével az IBBL-MOGUL Kft.-t 
(székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 650.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
641/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint 
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati működtetésű Hatvani 5. számú 
Általános Iskola (Hatvan, Szabadság út 13.) közlekedési balesetben megsérült kerítésének javítási 
munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg 
bruttó 101.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
642/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint 
tervszerű és időszerű karbantartásai feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Ady Endre 
Könyvtár Újhatvani Fiókkönyvtárának (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 13.) viharban 
megsérült tetőjavítási és beázott mennyezetének javítási munkáinak elvégzésével az IBBL-MOGUL 
Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 128.651,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között megkötött beruházási 
hitelszerződés módosításával kapcsolatos döntésről  
 (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 következő határozatot hozta: 
 
643/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. között 
megkötött beruházási hitelszerződés módosításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a soron következő 
Társulási Tanácsülésen igennel szavaz arra, hogy a Társulási Tanács jelen határozat melléklete 
szerint a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-vel megkötött beruházási hitelszerződés módosítását 
jóváhagyja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Társulási Tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a soron következő 
társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja.  
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Határidő: 2016. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok 
beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (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 következő határozatot hozta: 
 
644/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a xy szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, 
illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
A beszerzés együttes nettó becsült értéke 12.000.000.-Ft. 
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek beszerzése”, becsült értéke nettó 4.000.000.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek és papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 5.000.000.-Ft. 
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 3.000.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2016. évi és 2017. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, 
illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű, 12.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 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.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2016. július 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés „I. világháborús emlékmű helyreállítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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 következő határozatokat hozta: 
 
645/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „I. világháborús emlékmű 
helyreállítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Századi Intézete által, az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából meghirdetett nyílt pályázati felhívásra, 
amelynek a célja az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
renoválása, helyreállítása. A hatvani belvárosi temetőben található I. világháborúhoz kapcsolódó 
emlékmű helyreállításának becsült értéke maximum bruttó 2.000.000,- Ft, melynek 10 %-át, azaz 
bruttó 200.000,- Ft-ot önerőként biztosít a képviselő-testület. A pénzügyi forrás a Hatvan város 
2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 5. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
646/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „I. világháborús emlékmű 
helyreállítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belvárosi temetőben található I. világháborús 
emlékmű helyreállítására hirdetett nyílt pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Szabó János főépítész; 
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

 
Határidő: 2016. június 30. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra 
pályázat benyújtásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
647/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Felhívás ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.1.1-15 
kódszámú, „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívásra, amelynek 
célja az újhatvani városrészben a Robert Bosch útról az ipari park felé vezető feltáró út létrehozása 
és infrastrukturális fejlesztése a hatvani 0335/8 és az 0335/11 helyrajzi számú ingatlanon. A 
támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő 
eljárásra. 
 
Határidő: 2016. szeptember 2. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
648/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Felhívás ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari 
parkok, iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívásra benyújtandó 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.) Baranyi Lajosné útügyi ügyintéző; 
5.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 
 

Határidő: 2016. július 15. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
649/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Felhívás ipari parkok, 
iparterületek fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-15 kódszámú, „Felhívás ipari 
parkok, iparterületek fejlesztésére” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítéséhez 
szükséges szakmai műszaki dokumentáció elkészítésével az Útkataszter Bt.-t (székhely: 3110 
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Salgótarján, Füleki út 39.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 
bruttó 355.600,- Ft díjért. A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. 
(II.12.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. július 5. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a 490/2016. (VI. 21.) sz. képviselő-testületi határozat módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
650/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 490/2016. (VI. 21.) sz. 
képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 490/2016. (VI. 21.) sz. határozatát módosítja, 
és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a normatív támogatás 
igényléséhez a pályázati felhívás 7.1. a) pontjának alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 
 

1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2016. 
január 1-től 2016. december 31-ig folyamatosan fenntartja; 

2.) A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a 2015. évre vonatkozóan a szolgáltató 2015. 
évi pénzügyi beszámolójának elkészítéséig szolgáltatónként 2.940.000.- Ft, saját 
forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el; 

3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül 
megbízva kötötte meg a Hatvani Volán Közlekedési Zrt-vel (székhely: 3000 Hatvan, 
Bercsényi út 82.) a közszolgáltatási szerződést. A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. jogutódja 
a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.; 

4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatása igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2016. évben, melynek pénzügyi forrása 
Hatvan város költségvetéséről szóló3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 2/e. 
mellékletében, az alapítványok, szervezetek támogatása – KMKK Középkelet-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés 
támogatása – költséghelyen került elkülönítésre.” 

 
Határidő: 2016. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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29. napirendi pont 
Előterjesztés a 390/2016. (V. 26.) sz., valamint a 397/2016. (V. 26.) sz. képviselő-testületi 
határozatok módosításáról 
 (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 következő határozatokat hozta: 
 
651/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 390/2016. (V. 26.) sz., 
valamint a 397/2016. (V.26.) sz. képviselő-testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 397/2016. (V. 26.) sz. határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 azonosítószámú, az 
„ Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások 
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében” 
című pályázat benyújtásához szükséges projektterv, engedélyes terv, csatlakozási terv elkészítésével 
a Sárköz Green Plan Kft.-t bízza meg, mint a legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 16.510.000.-Ft 
összegben. A pályázat pozitív elbírálása esetén a szükséges pénzügyi forrás a pályázati 
támogatásból biztosított.” 
 
Határidő: 2016. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
652/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 390/2016. (V. 26.) sz., 
valamint a 397/2016. (V.26.) sz. képviselő-testületi határozatok módosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 390/2016. (V.26.) sz. határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás” „C” alcél című pályázati felhívásra.  A pályázat 
becsült összköltsége bruttó 15.072.230 Ft. Az igényelt támogatási összeg bruttó 7.536.115 Ft. A 
pályázat benyújtásához bruttó 7.536.115 Ft pályázati önerő szükséges. A pályázati önrész Hatvan 
város 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben a Bástya út 
közvilágítás a T-COM kiépítéssel sor terhére rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, 
nyilatkozatok aláírására.” 
 
Határidő: 2016. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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30. napirendi pont 

Előterjesztés a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázat benyújtásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
653/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” 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-5.1.2-15 
kódszámú, „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati felhívásra, amelynek a célja a 
városban, a járásban foglalkoztatási együttműködések létrehozása. Az elnyerni kívánt pályázati 
támogatás bruttó 350.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok 
aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2016. augusztus 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
654/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések” című pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati 
munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
3.) Bánkutiné Katona Mária irodavezető; 
4.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető. 

 
 
Határidő: 2016. június 30. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
655/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-5.1.2-15 kódszámú, „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések” című pályázat szakmai dokumentációjának elkészítésével a 
Cserhátért Szociális Szövetkezetet (székhely: 3069 Alsótold, Szabadság u. 4.), mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot adót bízza meg bruttó 4.000.000,- Ft összegben. 
Ezen összegből bruttó 600.000,- Ft, a Heves Megyei Kormányhivatallal megkötött előzetes 
konzorciumi megállapodás aláírását követően fizetendő a vállalkozónak, mely összeg a Hatvan 
város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben az általános 
tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. A Támogatási Szerződés aláírását követően a teljes összeg 
a pályázati költségvetésből finanszírozható. 
 
Határidő: 2016. július 8. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a „Városi Strandfürdő területén lévő gyermekmedence felújításához 
kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Nem módosítás, csak volt egy háromszáz forintos elírás. Ennél az előterjesztésnél név szerinti 
szavazás kell majd a közbeszerzési törvény rendelkezéseinek megfelelően.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Szerintem itt nem kell név szerinti szavazást tartani, mert a bizottság egyszer már kiválasztotta a 
nyertes ajánlattevőt, tehát csak módosítjuk az összeget.  
 
Selmeczi Attila ügyintéző 
Úgy gondolom a biztonság kedvéért legyen név szerinti szavazás, mert az előző határozatott is úgy 
hozta a bizottság.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Rendben. Akkor abc sorrendben fogom kérdezni a bizottság tagjait, utoljára az elnök urat.  
 
BAGI MIKLÓS  IGEN 
KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ IGEN 
MARJÁN JÁNOS IGEN 
PALIK JÓZSEFNÉ HIÁNYZOTT 
PAPP ISTVÁN IGEN 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
656/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 306/2016. (IV. 12.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes 
szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
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35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 139/2016. (II. 25.) számú határozata alapján indult, „Városi Strandfürdő 
területén lévő gyermekmedence felújításához kapcsolódó munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a Kerex-Budafok Kft. – Füziexportbau Kft. (székhely: 1117 Budapest, Bartók Béla 
u. 111-113. –  Kerex-Budafok Kft.; 2173 Kartal, Alkotmány u. 55/A. – Füziexportbau Kft.) közös 
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind 
pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata 
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti 
érvényes ajánlatot, azaz 36.295.749.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat, 0,60 % mértékű késedelmi 
kötbér, 24 hónap jótállási idő vállalást tartalmazó ajánlatot. 
 
Határidő: 2016. április 12. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 

 
32. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Mi az a közel 500 millió forint? Ugye éves szinten eddig 90 millió volt, az 270 millió forint 3 évre. 
Pontosítani szeretném, hogy miről van szó.  
 
Selmeczi Attila ügyintéző 
Egy keretösszegről van szó, ami beépítésre került a szerződésbe. Plusz forrást nem kell bevonni 
hozzá. Eddig az összegig lehet maximum megrendelést leadni, ha ez betelik, akkor megszűnik a 
szerződés. Minden lehetséges munkatételt a legmagasabb számban építettünk be, de valószínűleg 
ezek a számok jóval kevesebbek lesznek. Az összeg három évre vonatkozik.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Rendben, csak ez így megtévesztő, mert az ember úgy gondolja, hogy ilyen sokba fog kerülni, 
közben pedig csak a 270 millió forint.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Attila kérlek modd el, hogy ezekbe a munkákba mi tartozik bele pontosan. 
 
Selmeczi Attila ügyintéző 
Zöldterületek gondozása. Gyepkezelés, kaszálás, fűnyírás, a fákkal kapcsolatos munkák.  
 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági tag 
Tudom, hogy milyen munkaterületek tartoznak hozzá, csak az összeget nem értettem, hogy miért 
változott meg ilyen mértékben.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Külön kellene szavaznunk a két határozati javaslatról. Az elsőnél nincs név szerinti szavazás. Ennél 
a hivatal elkövette azt a hibát, hogy nem figyeltünk oda és már egyszer szavazott róla a bizottság 
normál ügymenet szerint. Ilyen formai hibát nem engedhetünk meg magunknak, főleg ekkora 
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szerződéses összegnél. Ezért az első határozati javaslattal vissza kellene vonni normál szavazással 
és a második határozatnál lenne a név szerinti szavazás.  
 
Marján János bizottsági tag 
Nekem úgy tűnik, hogy a mennyiség és a minőség is változott. Az a szerződés garantálja, hogy a 
minőség és a mennyiség ugyanaz lesz, ami korábban volt? 
 
Vörös József ügyvezető 
Nagy vitában vagyunk a vállalkozókkal. Pont ma délután lesz egy megbeszélés ezzel kapcsolatban. 
 
Marján János bizottsági tag 
Régebben az OTP környéke is sokkal rendezettebb volt. Kapott egy lendületet a város, ami most 
valahogy alábbhagyott.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés első 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
657/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága az 589/2016. (VI. 21.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
dr. Szikszai Márta 
A második határozati javaslatnál tehát név szerinti szavazást kell tartanunk.  
 
BAGI MIKLÓS  IGEN 
KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ IGEN 
MARJÁN JÁNOS IGEN 
PALIK JÓZSEFNÉ HIÁNYZOTT 
PAPP ISTVÁN IGEN 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
658/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 90/2016. (II. 11.) számú határozata alapján indult, „Hatvan városban 
szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a ZÖFE Kft. 
(székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) 
pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 499.900.794.-Ft + ÁFA 
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összesített ajánlati árat, továbbá 1 %/nap mértékű késedelmi kötbér vállalást tartalmazó 
ajánlatot. 
 
Határidő: 2016. június 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
659/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Báthori István utca 25. számú 
ingatlantól a Gorkij utca kereszteződéséig összesen 231,8 m2 felületű rossz állapotú beton 
járdafelületek javítási munkálatainak az elvégzésével az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 
Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 1.390.800,-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 Szinyei András önkormányzati képviselő járdafelújítási 
kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő pénzügyi keretének részbeni 
felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
660/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 1 db RAL 9005 matt fekete színű Jászberényi I. 
típusú szemétgyűjtő edény beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a 
Városszépítő Kft.-t (5100 Jászberény, Ady Endre utca 25.) bízza meg bruttó 38.735,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
képviselői keretének terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
661/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 1 db Urbán 5-ös típusú ülőpad beszerzésével a 
termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a Városszépítő Kft.-t (5100 Jászberény, Ady Endre 
utca 25.) bízza meg bruttó 75.692,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
képviselői keretének terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
662/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 1 db Jászberényi I. típusú szemétgyűjtő edény, 
illetve 1 db Urbán 5-ös ülőpad kihelyezésével a Koroknai-Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 12.700,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2016. évi városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
képviselői keretének terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete 
egy részének felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
663/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Csányi út rossz állapotú 
betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 301 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 2.481.600,-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 Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási 
kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
664/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Zrínyi utca rossz állapotú 
betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 452 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 3.732.300,-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 Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási 
kerete terhére 1.060.750,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Nádas Sándor 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 2.671.550,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
665/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Köztársaság utca 20-24. számú 
ingatlanok előtt összesen 62 m2 felületen zúzottkő terítési munkálatok elvégzésével a KAVICSÚT 
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Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 139.700,-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 Köves Gábor Nádorné önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
666/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Árpád utca, Vas Gereben utca, 
Nádasdy Tamás utca rossz állapotú aszfaltos és beton járdaszakaszainak a javítási munkáinak az 
elvégzésével összesen 164,6 m2 felületen az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, 
Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 931.800,-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 Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői 
kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés Vadászati élménytér és játszóház feliratú információs tábla kihelyezéséről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
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667/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 1db RAL 9005 matt fekete színű DOTE 
típusú tartóoszlop beszerzésével a Városszépítő KFT.-t (5100 Jászberény, Ady Endre utca 25.), 
mint kizárólagos gyártót és forgalmazót bízza meg bruttó 71.882,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati 
rendeletben a 2/a mellékletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
668/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 7 db táblarögzítő bilincs beszerzésével és 
1 db tartóoszlopnak a Balassi Bálint úton történő telepítésével a RO-NO KFT.-t (3000 Hatvan, 
Major utca 1.) bízza meg bruttó 177.800,-Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati 
rendeletben a 2/a mellékletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
669/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 6 db barna alapon, fehér „Vadászati 
élménytér” feliratú fóliával ellátott 100x600 mm-es fatábla, illetve 1 db barna alapon, fehér 
„Játszóház” feliratú fóliával ellátott 100x600 mm-es fatábla beszerzésével a PLASTIROUTE KFT.-
t (2600 Vác, Külső Rádi út 5557 hrsz.) bízza meg bruttó 25.745,-Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati 
rendeletben a 2/a mellékletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával és bővítésével kapcsolatos döntésekről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné 
Jövőre több pénzt kellene a csatornarendszer takarítására beépíteni a költségvetésbe, hiszen ha 
tényleg ilyen szélsőséges időjárás fog kialakulni és maga a hálózat sem nagyon jó, akkor 
gyakrabban kellene takarítani, hogy ne ússzanak az utcák. Ha több pénz lenne, nem kellene lehúzni 
a területből.  
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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 következő határozatokat hozta: 
 
670/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 MÉZSORÁS-Építőipari Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész utca 64.) bízza meg a Cukorgyári emlékház melletti parkolóban csatornafedél javítási 
munkálataival, a Hatvan, Tabán út 43. sz. ingatlan előtt az útpadka lejtésének korrigálási 
munkálataival és a Hatvan, Tanács utcában a Piktor festékbolt parkolójában egy víznyelő 
kialakítási, a burkolat lejtésének korrigálási munkálataival összesen bruttó 657.750,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. július 29. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
671/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Hatvan, Jávorka utca 5.-11. számú ingatlanok előtt a 
csapadékvíz elvezetés munkálataival a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 2.514.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. július 29. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, 21. sz. főút melletti járdaszakasz bontásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Ez a villamossági bolt előtti terület? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A Bercsényi utcától addig a részig, ahol az útburkolat felújítás van, tehát nem megy el a József 
Attila utcáig. Onnan, ahol a Colas kezdte a javítást a Bercsényi úti szakasz.  
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Marján János bizottsági tag 
Fel kell bontani az egészet? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Építettek egy kiemelt szegélyt, ami mellett a járdát felbontották. Vállalták, hogy ha felbontjuk 
teljesen a kerítésig a területet, akkor ők megcsinálják a teljes járdaszakaszt.  
 
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 következő határozatot hozta: 
 
672/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 21. sz. főút József Attila utca és a Bercsényi út 
közötti 130 m2 felületű aszfaltos járdaszakaszának bontásával, és a bontott törmelék elszállításával 
Ambruzs Lajos egyéni vállalkozót (székhely: 3013 Ecséd, Akácfa u. 113.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, összesen bruttó 93.557,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján.  
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés padkarendezési munkálatokról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
673/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 Majtényi utcában 36 méter 
hosszú 1,5 méter széles, összesen 54 m2 felület padkarendezési munkálatainak az elvégzésével a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
171.450,-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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Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés élvefogó csapda beszerzéséről 
 (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 következő határozatot hozta: 
 
674/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 2 db élvefogó csapda beszerzésével a Locksmith 
J&L Bt.-t (székhely: 4032 Debrecen, Házgyár utca 4/C.) bízza meg bruttó 62.000,- 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 állategészségügyi feladatok költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. július 10. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról és gázkazán javításról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 5 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
675/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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, Gódor 
Kálmán u. 4. II/22. számú lakás részleges felújításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 
Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 2.670.465,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a lakóház felújítás 2015. évi maradvány költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
676/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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, Gódor 
Kálmán u. 9. III/3. számú lakás részleges felújításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 
Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 2.743.962,- 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. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
677/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 3. III/4. számú lakás ablakcseréjével és tisztasági festésével az IBBL-MOGUL Kft.-t 
(székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 781.695,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele 
terhére költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
678/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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, Pázsit u. 16. 
III/10. számú lakás felújításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) 
bízza meg bruttó 2.078.001,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele 
terhére költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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679/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 meghibásodott gázkazánjának javításával az IBBL-MOGUL Kft.-t 
(székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 68.580,- 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. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások külső nyílászáróinak cseréjéről 
 (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 következő határozatokat hozta: 
 
680/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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  

1. Hatvan, Horváth Mihály út 1. fsz./6A – bejárati ajtó, konyhaablak, fürdőszobaablak, 
2. Hatvan, Horváth Mihály út 1. II/10. – bejárati ajtó, konyhaablak, erkélyajtó, 2 db 

szobaablak, 
3. Hatvan, Horváth Mihály út 1. II/12. – bejárati ajtó, konyhaablak, fürdőszobaablak, 1 db 

szobaablak, 
4. Hatvan, Horváth Mihály út 1. III/6. – bejárati ajtó, konyhaablak, fürdőszobaablak, 

erkélyajtó, 2 db szobaablak, 
5. Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/4. – konyhaablak, fürdőszobaablak, 
6. Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/10. – bejárati ajtó, konyhaablak, fürdőszobaablak, 

erkélyajtó, 1 db szobaablak, 
7. Hatvan, Horváth Mihály út 1. IV/11. – bejárati ajtó, konyhaablak, fürdőszobaablak, 

erkélyajtó, 2 db szobaablak, 
8. Hatvan, Tabán út 2. fsz./1A – bejárati ajtó, konyhaablak, 2 db szobaablak, 
9. Hatvan, Tabán út 22. I/3. – konyhaablak, fürdőszobaablak, erkélyajtó, 1 db szobaablak 

önkormányzati tulajdonú bérlakások egyes külső nyílászáróinak cseréjével az IBBL-MOGUL Kft.-t 
(székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 4.080.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele 
terhére költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
681/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 

10. Hatvan, Pázsit utca 7. fsz./1. – bejárati ajtó, konyhaablak, fürdőszobaablak, 
11. Hatvan, Pázsit utca 7. II/2. – konyhaablak, fürdőszobaablak, 2 db szobaablak, 
12. Hatvan, Pázsit utca 13. II/1. – konyhaablak, fürdőszobaablak, erkélyajtó, 2 db szobaablak, 
13. Hatvan, Pázsit utca 13. III/1. – konyhaablak, fürdőszobaablak, erkélyajtó, 2 db szobaablak, 
14. Hatvan, Pázsit utca 24. III/9. – bejárati ajtó, 
15. Hatvan, Pázsit utca 24. IV/14. – bejárati ajtó, 
16. Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. I/17. – bejárati ajtó, erkélyajtó, 2 db szobaablak, 
17. Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. II/19. – bejárati ajtó, erkélyajtó, 1 db szobaablak 

önkormányzati tulajdonú bérlakások egyes külső nyílászáróinak cseréjével a Norma-Bau Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 3.162.554,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az önkormányzati lakásértékesítés 2016. évi bevétele 
terhére költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
45. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanon történő 
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 10 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
682/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 547 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Mészáros Lázár utca 16-18. számú 
ingatlan mellett 2 db akácfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db díszcseresznye 
beültetésével kerüljenek pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen. 



387 

  

 
Határidő: 2016. július 15. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
683/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 2685/5 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Zagyva-ligetben 1 db ecetfa és 
sarjadékainak kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1db fűzfa  beültetésével kerüljön pótlásra a 
Zagyva-ligetben. 
 
Határidő: 2016. július 15. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
684/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 2702/1 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Bástya u. 4. számú ingatlan előtt 2 db 
nyugati tuja kivágásához, azzal a feltétellel, hogy az örökzöldek 2 db fűzfa  beültetésével kerüljenek 
pótlásra a Zagyva-ligetben. 
 
Határidő:2016. július 15. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
685/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 hatvani 2738/10 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben az Ifjúság u. 20. számú ingatlan mögött 
1 db berkenye és 1 db olajfűz   kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák  1 db keskeny levelű 
kőris és 1 db díszcseresznye  beültetésével kerüljenek pótlásra az épület mögötti közterületen. 
 
Határidő:  2016. július 15. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
686/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 2995 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Kossuth tér déli térrészén 1 db 
gesztenyefa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa  1 db keskeny levelű kőris beültetésével 
kerüljön pótlásra a Kossuth tér déli térrészén.  
 
Határidő:2016. július 15. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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687/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 5434 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Kölcsey u. 64. számú ingatlan előtt 1 
db mandzsu fűz és 1 db nyírfa  kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db júdásfa beültetésével 
kerüljenek pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen. 
 
Határidő: 2016. július 15. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
688/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 hatvani 2601/1 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Bajcsy-Zsilinszky út 8. számú 
ingatlanon 1 db ezüstjuhar kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kislevelű hárs 
beültetésével kerüljön pótlásra a az ingatlan területén. 
 
Határidő: azonnal ( tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
689/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 2869/1 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Balassi Bálint út 17. sz. ingatlanon 1 db 
jegenyenyár kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db oszlopos gyertyán beültetésével kerüljön 
pótlásra az önkormányzati tulajdonú ingatlan területén. 
 
Határidő: azonnal ( tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
690/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 2995 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Kossuth tér 2. számú ingatlanon 1 db 
lucfenyő kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db oszlopos gyertyán beültetésével kerüljön 
pótlásra az önkormányzati tulajdonú ingatlan területén. 
 
Határidő: azonnal ( tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
691/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva utólagosan tulajdonosi hozzájárulását adja a 
hatvani 4568/54 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Horváth Mihály út 5. 
számú ingatlan előtt 1 db kislevelű hárs kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db tulipánfa 
beültetésével kerüljön pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen. 
 
Határidő:  2016. július 15. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés a „Felvidéki magyar értékeink felkutatása a Hatvani Helyi Értéktár 
közreműködésével” című pályázathoz szükséges konferenciaszervezési feladatokat ellátó 
cég kiválasztásáról 
 (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 következő határozatot hozta: 
 
692/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 
HUNG-2015/3596 azonosítószámú, „Felvidéki magyar értékeink felkutatása a Hatvani Helyi 
Értéktár közreműködésével” című pályázat keretén belül a konferenciaszervezés feladat ellátásával 
a Média-Hatvan Nonprofit Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 1.490.000,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a 
pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határidő: 2016. július 5.  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
47. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetőjének munkabéréről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Meg lesz emelve ötven ezer forinttal a fizetése, mert plusz feladatot kap. 
 
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 következő határozatot hozta: 
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693/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítói jogokat gyakorló testülete és mint a munkáltatói jogok gyakorlója akként határoz, hogy 
felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét, hogy Smidné Vereb Julianna 3013 Ecséd, Akácfa út 
54. szám alatti lakos munkaszerződését közös megegyezéssel akként módosítsa, hogy Smidné 
Vereb Julianna munkabérét 2016. augusztus 1. napjától bruttó 550.000,-Ft, azaz Ötszázötvenezer 
forint/hó összegre emelik.  
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a 
munkaszerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
48. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvani Vadaspark feliratú matrica beszerzéséről 
 (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 következő határozatot hozta: 
 
694/2016. (VI. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési 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 100 db Hatvani Vadaspark feliratú matrica 
készítésével a Dekor 2000 Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Alkotmány u. 11.) bízza meg bruttó 
8.130,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
49. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 795/5 hrsz.-ú ipari terület teherszállítás céljából történő 
megközelíthetősége érdekében létrejött megállapodás módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 




