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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. szeptember 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

 
Jelen vannak:  

Papp István  bizottsági elnök 
Kondek Zsolt    bizottsági elnökhelyettes  
Bagi Miklós    bizottsági tag 
Palik Józsefné    bizottsági tag 

 
Késve érkezett:    Marján János 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 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes   általános igazgatási osztályvezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Gulyás Katalin   főkertész 
Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Nonprofit Közhasznú Kft. 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 Kondek Zsolt 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 Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök  
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett        
26. napirendi pont után a következő napirendi pontot: 
 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
 
Továbbá kérte, hogy a meghívón feltüntetett 16. napirendi pontot - Előterjesztés a „Multifunkciós 
irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások 
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megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről – vegyék le a napirendi 
pontok közül. 
 
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: 
 
871/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2016. szeptember 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Vadászati Élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati 
díjainak módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 

 
2. Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
3. Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 
4. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

 
5. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 

Kft.-vel történő vagyoni elszámolásról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiség 

elidegenítéséről szóló pályázat ismételt kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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Előterjesztő 4-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 4-6. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási          
 irodavezető 

 
7. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

8. Előterjesztés útsüllyedés javítási munkáiról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
9. Előterjesztés utasváró pavilonok javításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés tulajdoni hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronika Kft. részére  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
11. Előterjesztés a Hatvan, 3. sz. főút – Grassalkovich út – Horváth Mihály út Bástya utca és 

Nádasdy Tamás utca közötti szakaszának (ezen kereszteződéseket is beleértve) 
forgalomszámlálás, forgalmi rend felülvizsgálatára vonatkozó tanulmányterv elkészítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 7-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 7-11. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
 irodavezető 

 
12. Előterjesztés a „60-56-60-4-2” című pályázathoz szükséges rendezvényszervező 

kiválasztásához 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2016. I. félévi előirányzat módosításával kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés az „Autómentes Nap 2016” című támogatási kérelem beadásának utólagos 
jóváhagyásáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés a "Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 12-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 12-19. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  
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19. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról és homlokzati nyílászárók 

cseréjéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
20. Előterjesztés burkolt felület javításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés közvilágítási lámpahely bővítéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
22. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
23. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 

felhasználásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
24. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő és előadó 20-25. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető 

 
25. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 
26. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 
27. Egyebek 

 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Vadászati Élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati 
díjainak módosításáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az lenne a kérdésem, hogy hány százalékkal emelkedtek a 
díjak. Nem látom mellette a régi táblázatot, ezért nem tudom összehasonlítani.  
 
Nagy Ferenc ügyvezető 
Az előterjesztésben írtuk, hogy egyetlen kicsi módosítás van. Minden díj maradt, de behoztunk egy 
plusz díjat. Korábban a 3 év alatti gyermekek teljesen ingyenesen látogathatták a 
gyermekfoglalkoztatót. A tapasztalataink alapján és a gödöllőiekkel is egyeztetve annyiban 
módosítottuk, hogy a korhatárt leszállítottuk, tehát az 1 év alattiak látogathatják ingyenesen, 
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természetesen kísérővel a foglalkoztatót. 1-3 év között pedig behoztunk egy minimális díjat, 
háromszáz forintot.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen. 
 
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: 
 
872/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Vadászati élménytér és 
Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati díjainak módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Vadászati élménytér és 
Gyermekfoglalkoztató belépőjegy árait; továbbá a Nagy Endre rendezvényterem, valamint a 
Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait 2016. október 1. napjától a határozat mellékletében 
foglaltak szerinti összegekre módosítja azzal, hogy az ügyvezető a fenntartó képviselőjével 
együttesen esetenként jogosult a mellékletben meghatározott belépőjegy áraktól és terembérleti 
díjaktól eltérő, kedvezményes díjakat biztosítani. 
 
Határidő: 2016. október 1. 
 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a szociális és egészségügyi keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról 
 (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: 
 
873/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális és egészségügyi 
keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 150.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Rákellenes Liga részére 
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„Figyelemfelhívó séta az egészségért” című rendezvény megtartására, valamint önkéntesek 
képzésére. 
A Magyar Rákellenes Liga 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg 
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
874/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális és egészségügyi 
keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 50.000,- Ft támogatást nyújt az Ecocenter Közhasznú Alapítvány 
részére „ Egészséges mama- egészséges baba” című rendezvény megtartására, melyben egészséges 
életmód programok  megtartására kerül sor,  baba-mama csoportokban.  
Az Ecocenter Közhasznú Alapítvány 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes 
összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
875/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális és egészségügyi 
keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 50.000,- Ft támogatást nyújt az Észak-Magyarországi Sclerosis 
Multiplex Egyesület részére, az SM-betegek érzékenyítő rendezvényeken való részvételére. 
Az Észak-Magyarországi Sclerosis Multiplex Egyesület 2017. január 10. napjáig köteles a 
pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló 
benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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876/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális és egészségügyi 
keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar Vöröskereszt Hatvani 
Területi Szerve részére a Hatvan Városi véradók 2016. évi ünnepségének támogatása 
A Magyar Vöröskereszt Hatvani Területi Szerve 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton 
elnyert teljes összeg felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
877/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szociális és egészségügyi 
keretre benyújtott pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 
15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szociális és 
egészségügyi keret terhére 100.000,- Ft támogatást nyújt a Brunszvik Kisded Alapítvány részére 
Egészséghét az óvodában című rendezvény megtartására. 
A Brunszvik Kisded Alapítvány 2017. január 10. napjáig köteles a pályázaton elnyert teljes összeg 
felhasználásáról való elszámolásra és a szakmai beszámoló benyújtására.  
A pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 3. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő:  2016. október 15.  (a szerződés aláírására) 
                 2017. január 10. (elszámolás és szakmai beszámoló benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
Megérkezett Marján János bizottsági tag. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
mind az 5 tagja jelen van. 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
878/2016. (IX.28.) 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 
2016. évben szükséges cserjék beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával a Maróti 
Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2252 Tóalmás, Peresi Dűlő) bízza meg bruttó 2.816.352,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. évi kiadásai között 
“Fák, cserjék közterületre“ költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. október 5. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a rendelet tervezetet szavazásra 
bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
879/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Kft.-vel történ ő vagyoni elszámolásról  

 (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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
880/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.-vel történő vagyoni elszámolásról 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  2614/1 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Bezerédi u. 2. sz. alatt található 612 m2 nagyságú, kivett iroda 
megnevezésű ingatlanban a végelszámolás alatt álló Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. által beépítésre került ingóságokat bruttó 218.000,- Ft, 
azaz Kettőszáztizennyolcezer forint vételáron a végelszámolótól adásvételi szerződés megkötésével 
megvásárolja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi 
szerződéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye, a szerződést aláírja. 
Az elszámoláshoz szükséges pénzügyi fedezet a 2016. évi költségvetésben az általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2016. október 15. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiség 
elidegenítéséről szóló pályázat ismételt kiírásáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
881/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában 
álló, nem lakáscélú helyiség elidegenítéséről szóló pályázat ismételt kiírásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 
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 a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján.  
 
Határidő: 2016. október 3. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
882/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő 
fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 
3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített 2016. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokra 
vonatkozó alábbi beruházásokat: 

 
Ivóvíz ágazat esetén: 
 

1. Hatvan Vadaspark ivóvíz ellátása 
vízvezeték D110 Kpe 320fm, V-33/2015 sz tervek szerint 10.450.000- Ft+Áfa 
fakivágás, gyökérmentesítés, gallyhulladék aprítás 2.270.000- Ft+Áfa  
indoklás: városfejlesztéssel összhangban  
 

Szennyvíz ágazat esetén: 
 

1. Hatvan szennyvíz digitális szakági térkép készítése 2.927.000- Ft+Áfa 
indoklás: 324/2013 (VIII.29.) kormány rendelet - az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról – alapján 2017. január 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni. 
 

2. Iszapprés felújítása 1.801.800- Ft+Áfa 
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 
 

3. Iszap és vegyszerszivattyúk felújítása 1.866.000- Ft+Áfa 
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 
 

4. Gépi rács felújítása 2.040.600- Ft+Áfa 
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 
 

5. Légfúvó cseréje 2.180.000 Ft+Áfa 
indoklás: hatásfok gyenge, javítás során cseréje javasolt 
 

6. Köztéri szennyvíz átemelő szivattyúinak felújítása/cseréje 
Boldogi út, Új élet út, Petőfi tér, Kisgombos, Bibó út, Thököly út, 
Wesselényi út, Doktay Gyula utca átemelők 13.973.000- Ft+Áfa 
indoklás: műszaki állapotuk nagy felújítást igényel (ajánlatkérés folyamatban) 
 

7. Szennyvíz bekötő vezetékek felújítása 933.000- Ft+Áfa 
indoklás: rosszul kivitelezett vezetékeken visszatérő hibák 
 

8. Házi átemelős rendszerek felújítása korszerűsítése 
155db átemelőben nyomóvezeték cseréje fix kivitelűre (50 db/év) 1.585.000- Ft+Áfa 
indoklás: rossz konstrukció miatt a lakosságnál szennyvízelöntést okozhat a hiba 
 

9. Csatorna bélelése régi hálózaton Kölcsey út Bezerédi út végátemelőig  



498 

  

I. ütem D300cső bélelése és 
aknák felújítása 26.970.000- 
Ft+Áfa  

indoklás: magas infiltráció, rossz állapot 
 
Ivóvíz és szennyvíz ágazat összesen: 66.996.400- Ft+Áfa 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jóváhagyott munkákról 
értesítse a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t. 

 
Határidő: 2016. október 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
883/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő 
fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez 
kapcsolódó 2016. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. végezze el. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés tervezetek aláírására. 
 
Határidő: 2016. október 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés útsüllyedés javítási munkáiról 
 (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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
884/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az útsüllyedés javítási munkáiról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zrínyi utca 52. számú ingatlan előtt tapasztalt 
útsüllyedés javítási munkáinak elvégzésével a KAVICSÚT 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 az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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9. napirendi pont 
Előterjesztés utasváró pavilonok javításáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
885/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az utasváró pavilonok javításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén található 
utasvárók korróziómentesítési és festési munkáival a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 284.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
886/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az utasváró pavilonok javításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város közigazgatási területén található 
utasvárók rossz állapotú polikarbonát tetőinek a cseréjével a Kormos Gábor egyéni vállalkozót 
(székhely: 3014 Hort, Rákóczi út 92.) bízza meg bruttó 490.000,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdoni hozzájárulás megadásáról a Robert Bosch Elektronika 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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887/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról 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 Vadaspark parkjának és környezetének 2016. október 
8-án végzendő felújítási munkáihoz (a terület kerítéseinél a fa oszlopok festése, a vadaspark 
magasleseinek csiszolása és festése, járda kialakítása a városi kalandparkból vezető híd és a 
vadaspark új bejárata között), azzal a kikötéssel, hogy a cég köteles a felújítási munkák során a 
szakmai szabályokat maradéktalanul betartani. 
 
Határidő: 2016. október 5. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, 3. sz. főút – Grassalkovich út – Horváth Mihály út Bástya utca és 
Nádasdy Tamás utca közötti szakaszának (ezen kereszteződéseket is beleértve) 
forgalomszámlálás, forgalmi rend felülvizsgálatára vonatkozó tanulmányterv 
elkészítéséről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Üdvözlöm az előterjesztést, de felháborít, hogy most azért fizetünk megint egy tanulmányért, amit 
mi magunk is látunk minden nap, hogy szörnyű a város közlekedése. Nem csak reggel, nem csak 
délután, hanem egész nap. Ezt hajtjuk két éve, hogy ez így nem fog működni. Azt gondolom nem 
csak én, hanem a többi képviselő is folyamatosan kapja a leveleket a polgároktól, hogy tragikus a 
városban közlekedni. Nagyon sok embernek korábban kell elindulni reggel, hogy ne késsen el 
munkából. Arról nem beszélve, hogy a városi levegő borzasztó szennyezett. Hiába szép virágos a 
városunk, ha teli van benzingőzzel. Képtelenség haladni, főleg a templomtól kijönni. Csodálkozom, 
hogy ott még nem volt baleset, nem ütöttek még el gyalogost a gyalogátkelő helyen. Viszont megint 
ki fogunk adni pár százezer forintot azért, hogy valaki ezt megszámolja és elmondja. Az lenne a 
kérdésem, hogy van-e arra pénzünk, hogy ez az egész koncepció másképpen működjön, mert a 
lámpák újrahangolásával nem hiszem, hogy ez az áldatlan állapot meg fog változni. Nagyon régen 
mondjuk, hogy ez így nem fog működni. A kerékpárút nagyon jó, de amit a városban látok, az 
alapján itt a városban nagyon kevesen használják. Nem veszélytelen úgy kerékpározni, hogy közben 
a kanyarodó sávokból mennek az autók. Legyen az egy idősebb ember, vagy egy idősebb sofőr, aki 
nem veszi figyelembe, hogy jön mellette a kerékpáros. Sajnos ezek nagyon súlyos gondok. Örülök 
annak, hogy ez a felülvizsgálat meg fog történni, csak annak nem, hogy ez megint pénzbe fog 
kerülni. Köszönöm szépen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Erre azt tudnám mondani, hogy attól hogy a katolikus templomig két sáv lett volna, nem gyorsult 
volna fel a közlekedés, mert utána egy sáv van. A Lidl-ig megint két sáv van, utána egy sáv. Reggel 
van 15-20 perc, amikor besűrűsödik a forgalom, mert mindenki 8 előtt öt perccel megy az iskolába 
és nem fél nyolckor. Régen is volt, amikor lekanyarodtunk a Budapest Banknál és a sor vége a 
DISZI-nél állt, mert nem tudtunk lekanyarodni. Tudomásul kell venni, hogy reggelente ez van. 
Olyan utat nem tudunk csinálni, ami négy sávos. Össze kell hangolni a lámpákat, mert az össze-
vissza van, ez igaz. Egyébként nagyon szép a belváros és mindenki itt akar jönni.  
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem is a virágokkal van gond, hanem a benzingőzzel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
El kell menni Budapestre közlekedni és utána azt fogja mondani az ember, hogy ez semmi.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
De én Hatvanban élek, és mindenki más is Hatvanban él. Hangsúlyozom tényleg szép a város, csak 
nem mindegy az átmenő forgalom.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Délután kettőkor van egy kis torlódás és este. Mindenki itt jön. Miért nem megy az északi 
elkerülőn? A teherautókat ki tudjuk tiltani a városból, de az autókat nem.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Annyi észrevételem lenne, hogy az rendben van, hogy felújították a 3-as számú főutat, de a szűk 
keresztmetszetek azért megmaradtak. Az autók létszáma nő. Mivel nem a városhoz tartozik ez az 
egész, hanem a Közútkezelőhöz, így megint olyan dolgon vitatkozunk, ami teljesen lényegtelen. 
Nekünk most az a lényeg, hogy találjunk rá megoldást és ennek jelen pillanatban ennyi az ára. Az, 
hogy 480 ezer forintot erre rá kell költenünk egy dolog, de azért csináljuk ezeket a fejlesztéseket, 
hogy történjen valami. A másik dolog, hogy a helyiek már nagyon jól kitapasztalták, legalábbis aki 
nem csak a 3-as főutat látja, az elkerülő ösvényeket is. Kis kerülővel el lehet kerülni ezeket a 
csomópontokat. Például a Kodály iskolától mindenki a templomnál akar kifordulni, de ki lehet a 10 
emeletesnél is, sőt a rendőrség felé lámpa sincs. A másik ösvény, ha Újhatvanba akarok menni, 
akkor elmegyek a gesztenyefasoron.  
 
Marján János bizottsági tag 
Igen, de az ugyanabba a forgalomba visz ki. Egyébként pedig például a Kossuth téren most már 
mindenféle eszköz, festés ki van téve, de a közterület felügyelők és a rendőrség sem úgy végzi a 
munkáját, ahogy kellene. Ez hozzátartozik a dologhoz. Már a múltkor is elmondtam és kértem az 
irodát, hogy próbáljanak ezen segíteni. Nonszensz, hogy még mindig megállnak ott gépkocsival, 
ahol nem lenne szabad. Vagy ha a busz áll meg, akkor a buszvezetőt kell megbüntetni. Ez a dolog 
arról szól, hogy vannak szabályok és azokat tartsuk be. Az pedig nem igaz, hogy vannak ösvények, 
mert én próbáltam ilyen ösvényeken kijutni, tovább tartott az egész, mintha a templomnál 
megvárom, amíg körülbelül a negyedig lámpánál kijutok.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Akkor még sincs dugó. 
 
Marján János bizottsági tag 
Dehogy nincs. Támogatom az előterjesztést, csak egy-két dolgot hozzátennék. Kívülre több lámpát 
kellene, hogy ne a Kossuth térre szaladjon be az összes forgalom egyszerre. Legyen a város szélén, 
ami megfogja a forgalmat. Nem kell ehhez tanulmány. Lerajzolom én is, hogy mire lenne szükség 
és már működik is a rendszer. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Mindig beleszaladunk ebbe. Személyes sértésnek veszik a képviselő urak, pedig ez nem az. Azért 
ülünk itt, mert valakiket képviselünk. Ne mondják nekem, hogy csak én kaptam e-mailt, hogy 
szörnyű a közlekedés Hatvanban és valamit ezzel csinálni kell. Osztom Marján úr véleményét, hogy 
legyenek külső helyeken lámpák és ne a belvárost fogja meg, mert egyszerűen közlekedhetetlen a 
város. Nem csak reggel, nem csak délután, hanem az egész nap folyamán, mindig be van dugulva. 
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Reméljük akkor, hogy 500 ezer forintért majd jól megszámolják a forgalmat és kitalálnak majd egy 
jó dolgot, hogy élhetőbb legyen a városunk.  
 
Marján János bizottsági tag 
Az északi elkerülőt hogy gondolta az elnök úr? Mert amióta fizetni kell az M3-ason, azóta nem 
nagyon használják. Főleg mióta jó pár embert megbüntettek ott. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Erről nem mi tehetünk. Mi kértük, hogy engedjék meg, de nem engedték.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Ez nem személyes sértés, mielőtt belemegyünk a személyeskedésbe. Elmondtam egy pár dolgot, 
hogy ennek ez az ára. Csináltak nekünk itt a városban valamit, felújították a 3-as főutat. Nem mi 
újítottuk fel, ezt már többször elmondtuk. Ha nekünk valamiféle beleszólásunk lett volna, bele is 
tettük volna, de készen kaptuk terveket, és ez jelen pillanatban így működik. Jelenleg ez a legjobb 
javítási módja, és pont ennek hatására, hogy én is kaptam leveleket, telefonokat. Tudom, hogy van 
olyan időszak, amikor nem lehet közlekedni. 5 perccel fél 8 előtt át lehet suhanni a városon, fél 
nyolckor pedig történik valami és beáll, mindenki egyszerre ül autóba. Ha ezt negyed órával 
eltolnák semmi baj nem lenne, mert nagyobb lenne az átjutási lehetőség. Plusz ott vannak még a 
gyalogosok is, főleg a körforgalomnál, bár szerencsére most már aki busszal megy, átmegy a híd 
alatt, de visszafelé akkor is erre jönnek a DISZI-be. Úgyhogy nincsen más alternatíva csak, hogy 
megcsináljuk ezt a felülvizsgálatot és megpróbáljuk elindítani a folyamatot, hogy a lehető 
legrugalmasabb legyen, ha valaki esetleg elrontotta. Ha tudunk rajta javítani, az nagyon jó lenne. 
Nekem lennének ötleteim, amiket akkor is elmondtam már, amikor ennek a bemutatója volt, pár 
ötletet, hogy mivel lehetne gyorsabbá tenni. Mégsem ez valósult meg, hiszen itt asztalnál ülnek 
tervező emberek, és azok kitalálják, hogy nekünk mi a jó. A gyakorlat viszont utána megmutatja, 
hogy mik a hibák. Ezekre hiába hívtuk már fel a figyelmet, nem történt semmi. Most megpróbáljuk 
ezt orvosolni. 
 
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 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
888/2016. (IX.28.) 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, 3. sz. főút – Grassalkovich út - 
Horváth Mihály út Bástya utca és Nádasdy Tamás utca közötti szakaszának (ezen kereszteződéseket 
is beleértve) forgalomszámlálás, forgalmi rend felülvizsgálatára vonatkozó tanulmányterv 
elkészítésével az Unitef - Szalamandra Mérnöki Iroda Kft. - Kovács Ákos Sándor tervezőt 
(székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) bízza meg bruttó 482.600,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlat tevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.12.) önkormányzati 
rendeletben a 2/a mellékletben a városüzemeltetési kiadások között, a szakértői vélemények 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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12. napirendi pont 

Előterjesztés a „60-56-60-4-2” című pályázathoz szükséges rendezvényszervező 
kiválasztásához  
(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 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
889/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „60-56-60-4-2” című 
pályázathoz szükséges rendezvényszervező kiválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
KKETTKK-56P-04-0219 azonosítószámú, „60-56-60-4-2” című pályázat keretén belül a 
rendezvényszervezés feladat ellátásával a Radír Reklám Rendezvény- és Médiaszervező, 
Szolgáltató Kft-t (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi út 17.1. em. 9.) mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 2.997.200,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a 
pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határidő: 2016. október 10.  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének 
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 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
890/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
2016. évi közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2016. évi Közbeszerzési Tervet. 
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Határidő: 2016. szeptember 30. (a Közbeszerzési Adatbázisba történő feltöltésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2016. I. félévi előirányzat módosításával 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 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
891/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. I. félévi előirányzat módosításával 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2016. évi előirányzat módosítását és azt annak 1. 
sz. mellékletében szereplő 2016. évi tervezett, valamint 2016. évi módosított előirányzattal együtt 
jóváhagyólag elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, hogy a 
Társulási Tanács ülésén a társulás 2016. évi előirányzat módosításának elfogadása tárgyában 
igennel szavazzon. 
 
Határidő: 2016. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés az „Autómentes Nap 2016” című támogatási kérelem beadásának utólagos 
jóváhagyásáról  

 (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 5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
892/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Autómentes Nap 2016” című  
támogatási kérelem  beadásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul az Autómentes Nap 
megszervezéséhez szükséges támogatási kérelemnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz történő 
benyújtásához. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemmel és a 
támogatási szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a „Tisztítószerek, irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok 
beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről  
 (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 
Papp István bizottsági elnök 
A törvény szerint ennél a napirendi pontnál név szerinti szavazást kell tartani. Tisztelt 
Aljegyzőasszony, kérem vezesse le a szavazást. 
 
dr. Kovács Éva aljegyző 
Köszönöm. Akkor abc sorrendben kérdezem a bizottság tagjait, utoljára Papp István elnök urat.  
 
BAGI MIKLÓS  IGEN 
KONDEK ZSOLT IGEN 
MARJÁN JÁNOS IGEN 
PALIK JÓZSEFNÉ IGEN 
PAPP ISTVÁN IGEN 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
893/2016. (IX.28.) 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 579/2016. (VI. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 
irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Csóker' 60 Kft. (3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) ajánlattevőnek 
az 1. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés d) pontja alapján érvénytelennek minősül, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem felel meg teljes mértékben az ajánlatkérő által előírt, a 
szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
894/2016. (IX.28.) 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 579/2016. (VI. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 
irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 
Brilliance Distributor Kft. (székhely: 1224 Budapest, Damjanich u. 12.) ajánlattevőt nyilvánítja, 
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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 3.745.525.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat és 2 munkanap szállítási határidő vállalást 
tartalmazó ajánlatot. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
895/2016. (IX.28.) 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 579/2016. (VI. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 
irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a 
Brilliance Distributor Kft. – Irodamarket Kft. közö s ajánlattevőket (székhely: Brilliance 
Distributor Kft. - 1224 Budapest, Damjanich u. 12., Irodamarket Kft. - 1044 Budapest, 
Óradna u. 5.) 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 4.931.528.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat és 2 munkanap szállítási 
határidő vállalást tartalmazó ajánlatot. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
896/2016. (IX.28.) 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 579/2016. (VI. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 
irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek 
a CsóKer’ 60 Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) 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 második legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 5.549.118.-Ft 
+ ÁFA összesített ajánlati árat és 1 munkanap szállítási határidő vállalást tartalmazó ajánlatot. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
897/2016. (IX.28.) 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 579/2016. (VI. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 
irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
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döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a CsóKer’ 
60 Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 6.) 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 2.982.470.-Ft + ÁFA 
összesített ajánlati árat és 1 munkanap szállítási határidő vállalást tartalmazó ajánlatot. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
898/2016. (IX.28.) 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 579/2016. (VI. 30.) számú határozata alapján indult, „Tisztítószerek, 
irodaszerek és papíráru, illetve utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek 
a Brilliance Distributor Kft. (székhely: 1224 Budapest, Damjanich u. 12.) 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 második legjobb ár-érték arány szerinti érvényes 
ajánlatot, azaz 3.040.260.-Ft + ÁFA összesített ajánlati árat és 2 munkanap szállítási határidő 
vállalást tartalmazó ajánlatot. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A törvény szerint ennél a napirendi pontnál is név szerinti szavazást kell tartani. Tisztelt 
Aljegyzőasszony, kérem vezesse le a szavazást. 
 
dr. Kovács Éva jegyző 
Köszönöm.  
 
BAGI MIKLÓS  IGEN 
KONDEK ZSOLT IGEN 
MARJÁN JÁNOS IGEN 
PALIK JÓZSEFNÉ IGEN 
PAPP ISTVÁN IGEN 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
899/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
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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 400/2016. (V. 26.) számú határozata alapján indult, „Közétkeztetési 
szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója 
megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján 
eredménytelennek minősül, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a "Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
900/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó 
feladatok ellátása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 960.000.000.-Ft. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó 
feladatok ellátása” elnevezésű, nettó 960.000.000.-Ft becsült értékű, hirdetmény nélküli tárgyalásos 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 807/2015. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető;  
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
4.) Smidné Vereb Julianna, Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője; 
5.) dr. Barkóczi Péter, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 
 
Határidő: 2016. október 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról és homlokzati nyílászárók 
cseréjéről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
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Semmi kétségem nem fér hozzá, hogy ezeket a lakásokat fel kell újítani, de itt a Gódor Kálmán út 7. 
3/1. lakás felújítása majd egy lakás árával egyenlő. Mit fognak itt csinálni? Újraépítik vagy mit 
fognak beletenni? Ez nagyon nagy összeg. A másik kettővel nincs semmi problémám.  
 
Papp István bizottsági elnök  
Milyen állapotban van a lakás? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Teljesen cserélni kell a berendezési tárgyakat, a burkolatokat. Ilyenkor a vezetékek is kicserélésre 
kerülnek. Tehát egy teljes körű felújítást kap a lakás.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Szeretném ennek a felújításnak a költségvetését elkérni. Köszönöm szépen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egy villanyszerelés minimálisan 5-600 ezer forint.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
901/2016. (IX.28.) 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. 7. III/1. szám alatti lakás teljes felújításával az IBBL-MOGUL Kft.-t  (székhely: 1141 
Budapest, Szugló u. 82.)  bízza meg bruttó 3.237.231,- 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. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
902/2016. (IX.28.) 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. 13 
fsz./1A. szám alatti lakás teljes fel-újításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, 
Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 2.863.940,- 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. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
903/2016. (IX.28.) 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 8. V/2. számú lakás erkélyajtajának és ablakának cseréjével a Norma-Bau Építő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 273.050,- 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. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés burkolt felület javításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nagyon hamar tönkrement az a burkolat. Alig készül el valami, hamarosan jön egy új előterjesztés, 
hogy most erre megint pénzt kell áldozni, mert megint tönkrement. Nem tudom, de akkor meg 
kellene nézni a kivitelezőt, vagy az ellenőrt, aki átveszi, hogy milyen állapotban veszi át. Azért 1-2 
éven belül egy burkolatot cserélni egy kicsit nonszensz én úgy gondolom, ilyen költségvetés, ilyen 
árak mellett.  
 
Marján János bizottsági tag 
Ez nem csak ott van.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen, erről beszélek, hogy jön a következő, meg a következő és mást se csinálunk, csak rakjuk bele 
a pénzt a nem rég elkészült dolgokba. Akkor felelős valaki, úgy gondolom.  
 
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 5 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
904/2016. (IX.28.) 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 Grassalkovich Művelődési Ház 
bejárata előtti 20 m2 nagyságú terület bazalt kockakő burkolat javítási munkáival a MÉZSORÁS 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg bruttó 175.000,-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 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 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés közvilágítási lámpahely bővítéséről 
 (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 5 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
905/2016. (IX.28.) 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 LED technológiájú TUNGSRAM 
SREIDER típusú lámpatestet beszerzésével, valamint kiépítésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 230.420,- 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. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés Horváth Richárd 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 5 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
906/2016. (IX.28.) 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 Szapári utca 20., illetve a Kölcsey Ferenc utca 
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9., 33., 35. számú ingatlanok előtti rossz állapotú betonjárdák javítási munkáival összesen 138 m2 
felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 
1.140.356,-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 Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 
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 5 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
907/2016. (IX.28.) 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 AMT-MONO-8W-2016-KV5 típusú 
napelemmel kiegészített közvilágítási kandeláber oszlop beszerzésével az AM TECHNIK Kft.-t 
(1056 Budapest, Raktár u. 6. 10.em.55.) bízza meg bruttó 451.358,- 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 Kondek Zsolt 
képviselői keretének terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
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908/2016. (IX.28.) 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 hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth tér 2. sz. előtti 
út legyen egyirányú út a szükséges táblák kihelyezésének biztosításával.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
909/2016. (IX.28.) 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 hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan,  Rákóczi út Arany János 
utcai csomópontjába az „Elsőbbségadás kötelező” tábla alá egy „Áthaladó kerékpáros” kiegészítő 
tábla kerüljön kihelyezésre. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
910/2016. (IX.28.) 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 hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a 3. sz. főút 57+750 km 
szelvényében lévő körforgalmi csomópontból a Népkert felé történő kihajtó ágba, a Miskolc felőli 
oldalon kihelyezésre kerül egy „Kerékpárút vége” tábla. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 8 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
911/2016. (IX.28.) 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 1937 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Hajdu u. 16/A számú ingatlan 
előtt 2 db meggyfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db kőrisfa beültetésével kerüljenek 
pótlásra a Sárkányközben. 
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Határidő: 2016. okóber 7. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
912/2016. (IX.28.) 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 2002 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Toldi u. 7. számú ingatlan előtt 
2 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db nyírfa beültetésével kerüljenek pótlásra 
a Szabadság úti illetve a Nádasdy utcai közterületen. 
 
Határidő: 2016. október 7. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
913/2016. (IX.28.) 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 2514. 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Dolgozók útja 23. számú 
ingatlan előtt 3 db berkenyefa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db kőrisfa beültetésével 
kerüljenek pótlásra a Tabán utcai közterületen. 
 
Határidő: 2016. október 7. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
914/2016. (IX.28.) 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 477/1 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, József A. u. 14. számú ingatlan 
előtt 1 db ecetfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa beültetésével kerüljön 
pótlásra a Sárkányközben. 
 
Határidő: 2016. október 7. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
  
915/2016. (IX.28.) 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 3825/3 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Dembinszky u. 8. számú 
ingatlan előtt 1 db fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbmeggyfa beültetésével 
kerüljön pótlásra a Tabán utcai közterületen. 
 
Határidő: 2016. október 7. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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916/2016. (IX.28.) 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 4220/17 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Horváth M. út 146. számú 
ingatlan előtt 2 db ecetfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db díszcseresznyefa 
beültetésével kerüljenek pótlásra a Majtényi utcai közterületen. 
 
Határidő: 2016. október 7. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
917/2016. (IX.28.) 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 4311 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Delelő u. 30. számú ingatlan 
előtt 2 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db kőrisfa beültetésével kerüljenek 
pótlásra a Radnóti téri közterületen. 
 
Határidő: 2016. október 7. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
918/2016. (IX.28.) 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 5510/2 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Pécsi S. u. 2. számú ingatlan 
mellett 2 db jegenyenyárfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db gömb szivarfa 
beültetésével kerüljenek pótlásra a Klapka utcai közterületen. 
 
Határidő: 2016. október 7. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Nagy Ferenc ügyvezető 
Az előző testületi ülés alkalmával már jeleztük ezt a konstrukciót az egyesülettel, hogy elfogadtuk a 
kölcsönszerződésről a megállapodást. Akkor szó volt arról és a kölcsönszerződésben is utaltunk rá, 
hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön az a terület, ahol a sportcsarnok megépítésre kerül 
majd. Ez a csere azt szolgálja, hogy így a sportcsarnok alatt lévő telek, földterület önkormányzati 
tulajdonba kerül. Így az önkormányzat tulajdonosi pozíciója erősödik, egyértelművé válik. A 
beruházás nem kerülhet önkormányzati tulajdonba, annak egyesületi tulajdonba kell maradni. 
Legalábbis a fenntartási időszakban. A területet a tervezési igényeknek megfelelően osztottuk meg. 
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Helyrajzi szám összevonások voltak. Ez mostanra zajlott le, a múlt héten kaptuk meg a tulajdoni lap 
másolatot. Így most már tisztázott a terület, egy összevont helyrajzi számon szerepel a sportcsarnok 
területe és most már le tudjuk bonyolítani a cserét és önkormányzati tulajdonba kerül ez a terület. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Jövő hónap közepe lesz az alapkőletétel. Beindul a várva várt sportcsarnok építése. 
 
Marján János bizottsági elnök 
A jégcsarnok kérdését nem lehet belevonni ide? 
 
Nagy Ferenc ügyvezető 
Ez sajnos nem olyan egyszerű, mert azon a helyrajzi számon van épület is. Ott van az osztályozó 
épülete, ami viszonylag nagy értékű épület. Az 100 milliós nagyságrendű, együtt a telek és az épület 
érték. Tehát ott nem mentünk ennyire bele. Még lehet a pályázat a jégcsarnoknál, ami elbírálás alatt 
van. Két minisztérium jóváhagyása kell még. Ha megnyertük a pályázatot, akkor lehet majd ott is 
végiggondolni az üzemeltetési konstrukciót. Ha indokolt, akkor végigjárhatjuk ezt az utat, de 
egyenlőre nézzük meg, hogy működik ez a kézilabda szövetséggel, és akkor meglátjuk, hogy 
végigjárjuk-e ezt esetleg ott is. Akkor viszont azt elő kell készíteni szintén. Tehát mivel ott 
felépítmény van az értékek mások. Most még nem látjuk használhatóságát annak az építménynek. 
volt egy olyan elképzelés, hogy belevonjuk a jégcsarnok üzemeltetésbe az osztályozó épületét, de 
ugye ez egy három szintes ipari épület, amin belül vasállványok, oszlopok vannak, így nehéz neki 
funkciót találni. Ha ezt kitaláljuk, vagy egy másik pályázatba be tudjuk tenni, akkor van értelme. Itt 
ezt most nem tudjuk megmondani még.  
 
Marján János bizottsági elnök 
Mi a helyzet az utakkal? 
 
Nagy Ferenc ügyvezető 
Az út tervezése folyamatban van. Olyan elvi hozzájárulásunk van a közútkezelőtől, hogy amik 
eredetileg is a telken kiszabályozott út – ha emlékeznek rá, a telken van egy kémény, annak a 
vonalában merőlegesen lenne megnyitva a boldogi útra bekötés, és körülbelül a telket vágná 
keresztbe ki a körforgalomig. A cukorgyári régi porta bejáratától ahogy megyünk lefele a boldogi 
úton a buszmegálló felé, ott van egy bejárat egy mérlegházzal, ott lenne még egy kijárat. Tehát ha 
megnyitjuk fönt a vasútállomás és a buszmegálló között a bekötő utat, akkor az kifele és befele is 
járható lenne, a körforgalomnál lévő út viszont csak kifelé, mert nem engedi a közúti forgalom a 
feltorlódás miatt balra kanyarodni. Viszont kifelé, rendezvény után tudjuk használni. Így lenne a 
telek feltárva. Folyamatban van.  
 
Marján János bizottsági elnök 
Tetszik ez az út, csak a csapadékvíz elvezetés nincs megoldva. Amikor a tervezés zajlik, erre is kell 
valamilyen opcionális megoldást találni. Erre pályázati pénz kellene, nem is kevés.  
 
Nagy Ferenc ügyvezető 
Egyenlőre úgy terveztük, hogy a csapadékvíz összegyűjtésre kerülne és kilocsoljuk zöld területre 
majd. Az útnál biztos, a sportcsarnoknál még folyamatban van a tervezés és az egyeztetés. Ott is 
valószínű ezt a megoldást fogjuk választani, mert a csapadékvíz hálózat ezt nem bírja már el. Ezt az 
eljárást javasoltuk a tervezőknek és szürkevíz felhasználást, tehát mosdókban, vécékben ezt a tárolt, 
tisztított vizet felhasználnánk, ez az elképzelés.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
919/2016. (IX.28.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata kizárólagos 
tulajdonában álló hatvani 893/38 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 4-6. 
szám alatt található kivett üzem művelési ágú, és 1743 m2 területű ingatlant elcseréli a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) kizárólagos tulajdonában álló 
hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett ipartelep 
művelési ágú, 1 ha 8245 m2 területű ingatlanra. Felek a jogügylet során értékkiegyenlítéssel egymás 
felé nem tartoznak. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti tárgyban kötendő csereszerződés 
tervezetét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a csereszerződés, valamint a tulajdonjog átruházással 
kapcsolatos okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2016. október 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
27. napirendi pont 

Egyebek 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Főkertész asszonytól szeretném kérdezni, hogy többen megkerestek azzal kapcsolatban, hogy a 
kisgombosi őstölgyest, tanösvényt szeretnék használni, de nagyon gazos és el van koszolódva. Már 
utána jártam annak, hogy állami terület és helyi védett terület. Tudom, hogy többször takarították 
már. Mi lehetne az a jó megoldás, amivel rendben lehetne tartani, legalább tavasztól őszig, hiszen 
télen nem fogunk oda kimenni. Gyerekkorunkban gyakran jártunk oda az iskolából is, és sok 
mindent tudnánk ott megtanulni. Nekem volt egy olyan ötletem, de nem tudom, hogy járható-e, 
hogy a középiskolákban van ez az ötvenórás közmunka. Akár egy ilyen keretében évszak elején egy 
közös takarítással, és ugye ezt le tudná igazolni nekik az önkormányzat, hogy teljesítették a diákok. 
Nekik is jó lenne, telne az idő, a terület is rendben lenne és nagyon sok mindent lehet ott tanulni. 
Nem tudom, hogy ez járható út-e, vagy mit lehetne keresni megoldásként, mert nagyon szeretnék 
használni.  
 
Gulyás Katalin főkertész 
Igen jött már erre kérés, megkeresés és a környezetvédő egyesülettel fel is vettük a kapcsolatot. Ők 
kértek segítséget, de csak a kaszálásban, és azt mondták, hogy a többit ők mind megoldják. Illetve 
anyagi támogatást kértek még a tanösvény tábláinak felújítására. Ezt már egyeztettem Polgármester 
úrral és lesz erre valamennyire lehetőség. Idén is kaszáltattuk és azt tudom, hogy a környezetvédő 
egyesület tagjai pedig mennek szemetet szedni, és valamikor mi is. Gyakran nem megyek ki. Ott 
nem kell intenzív fenntartás, mert meghatározott, hogy egy évben csak kétszer lehet kaszálni a 
védett növények miatt. Fákat kivágni nem lehet, vagyis lehet, de csak az idegen, behozott fajokat, 
tehát akácot, keskeny levelű ezüstfát, ilyeneket. Lenne mit tenni. A tavalyi évben volt erre keretünk, 
az idei évben nem, de ettől függetlenül a városgondnokság volt kinn többször és amit nagyon 
muszáj volt azt megcsinálta.  
 
 
 




