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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. október 26-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. Kovács Éva   aljegyző 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes   általános igazgatási osztályvezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Gulyás Katalin   főkertész 
Szép Éva  belső ellenőr 
Besenyiné László Andrea belső ellenőr 
Soós Péter  Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetője 

Papp László  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 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. 
 
Megérkezett Marján János bizottsági tag. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
mind az 5 tagja jelen van. 
 
 
 
 
Papp István bizottsági elnök  
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Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a nyílt ülési meghívón feltüntetett 2. napirendi pontot – 
Előterjesztés önkormányzati honlapok elkészítésével kapcsolatos döntésről – vegyék le a napirendi 
pontok közül. 
 
Továbbá kérte, hogy vegyék fel a nyílt ülésre a meghívón feltüntetett 34. napirendi pont után 
egymást követő sorrendben a következő napirendi pontokat: 
 

˗ Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

˗ Előterjesztés fatelepítéshez szükséges támasztó karók beszerzéséről 
˗ Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a NIPÜF Ipari Park 

fejlesztéséhez kapcsolódó módosítására vonatkozó tervezési szerződésről 
˗ Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
˗ Előterjesztés az SKHU/1601 kódszámú, a helyi környezeti és kulturális jellegzetességek 

népszerűsítése tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről 
˗ Előterjesztés ablakok és lámpatestek adományozásáról Beregszász Megyei Jogú Város 

részére 
˗ Pályázatbontás 

 
Papp István bizottsági elnök 
A módosítással kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
928/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2016. október 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről 

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
Meghívott: Soós Péter ügyvezető 

 
2. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő óvodai úszásoktatás 2016. évi 

költségeinek változásáról a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda 
és a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vonatkozásában 

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Meghívott: Havassy Kálmán intézményvezető 
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3. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának 
megválasztásáról, továbbá a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(1 HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 2-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 2-4. napirendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző 

 
4. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

5. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő 5-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 5-6. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
(1 RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

 
7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, gazdaságosan fel nem újítható lakások 

elidegenítéséről szóló pályázatok ismételt kiírásáról 
(5 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
8. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 6310/8 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről  

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

9. Előterjesztés Beregszász Megyei Jogú Város támogatásáról 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
10. Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek 

bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő 7-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 7-11. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási          
 irodavezető 

 
11. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről  
(3 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
12. Előterjesztés a hatvani 0362/1 hrsz.-ú földrészletre történő vezetékjog bejegyzéséről 

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

13. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. szám alatti társasház lift felújításának 
támogatásáról 

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

14. Előterjesztés kültéri utcabútorok beszerzéséről 
(3 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
15. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről 

(2 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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16. Előterjesztés a karácsonyi fényfüzérek beszerzéséről 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
17. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház férfi vizesblokkjának részleges felújításáról 

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

18. Tájékoztató a 2016/2017. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 
Előterjesztő 12-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 12-19. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
 irodavezető 

 
19. Előterjesztés az „Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos 

Múzeumban”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésekről  
(2 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
20. Előterjesztés „I. világháborús emlékmű helyreállítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

döntésről 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
21. Előterjesztés ”Szociális földprogram Hatvanban 2016-ban” című pályázathoz kapcsolódó 

beszerzésről 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
22. Előterjesztés a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
(2 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
23. Előterjesztés a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak 

megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 20-24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 20-24. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

 
24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról és homlokzati nyílászárók 

cseréjéről 
(4 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
25. Előterjesztés az e–közmű szolgáltatás ellátásáról 

(2 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés útburkolat javítási munkáiról 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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29. Előterjesztés gyaloghíd vizsgálatairól 
(2 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
30. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 

(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

31. Előterjesztés ár-belvízvédelmi műtárgyak javításával kapcsolatos döntésről 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
32. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

(4 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő és előadó 25-33. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető 

 
33. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

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

 
34. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő és előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

35. Előterjesztés fatelepítéshez szükséges támasztó karók beszerzéséről 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 

 
36. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a NIPÜF Ipari Park 

fejlesztéséhez kapcsolódó módosítására vonatkozó tervezési szerződésről 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
37. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 

(16 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő a 37-38. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 37-38. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető 

 
38. Előterjesztés az SKHU/1601 kódszámú, a helyi környezeti és kulturális jellegzetességek 

népszerűsítése tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről 
(2 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó : Tóth Ivett pályázati osztályvezető  

 
39. Előterjesztés ablakok és lámpatestek adományozásáról Beregszász Megyei Jogú Város 

részére 
(1 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

40. Pályázatbontás 
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41. Egyebek 
 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Bejön két plusz település. Jól tudom? Kérem az igazgató urat mondjon néhány szót.  
 
Soós Péter ügyvezető 
A legelején kezdeném. A társulás pályázott és a társulás tagjaként Kál és Nagyút benne volt a 
pályázatban. Most eljött az idő, hogy szolgáltatnunk kell náluk, és így a Kft-be való belépésről szól 
a dolog, a 100-100 ezer forint önrész befizetéséről. 
 
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 szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
929/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
jegyzett tőkéjének emeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 13.100.000,-Ft, azaz 
Tizenhárommillió-egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén 
igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer 
forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak szerint. 
 
A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották, így a 
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem 
kötelezi.  
 
Tőkeemelés mértéke: 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint. 
 
Tőkeemelésben részt vevő személyek: amennyiben a társaság tagjai nem élnek elsőbbségi jogukkal, 
úgy a taggyűlés Kál Nagyközség Önkormányzatát és Nagyút Község Önkormányzatát jelöli 
100.000,-Ft-100.000,-Ft vonatkozásában. 
 
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: a tőkeemelésben részt vevő tag(ok)nak, illetőleg kijelölt 
személyeknek összesen 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni 
hozzájárulást kell teljesítenie. 
 
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. december 31. napjáig kell a társaság 
bankszámlájára befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság rendelkezésére bocsátani. 



530 

  

 
Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak a tőkeemelés 
elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt 
vegyenek. Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt 
napon belül a többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi 
jogukkal, a taggyűlés által kijelölt személyek jogosultak a tőkeemelés során vagyoni hozzájárulás 
szolgáltatására. Az elsőbbségi jog gyakorlására a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak. 
 
A társaság taggyűlése akként rendelkezik, hogy a társaság ügyvezetője postai úton a fenti 15 napos 
határidő szabásával értesítse a tagokat az elsőbbségi joguk gyakorlásának tárgyában. 
 
Határidő: 2016. november 8. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodában történő óvodai úszásoktatás 2016. 
évi költségeinek változásáról a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu 
Óvoda és a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vonatkozásában 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Kérdésem nincsen, csak észrevételem lenne, habár Havassy úrral átbeszéltük, de azért szeretném, 
hogy itt is elhangozzon. Tudvalevő, hogy a Brunszvik Teréz Óvodában két nagycsoport van, vagyis 
egy nagycsoport és egy nagy-középső. Meg is osztottuk a gyerekeket, csúsztatott időben megyünk. 
Több alkalommal előfordult, hogy hideg a víz. Van olyan gyerek, akit lila szájjal kell kivenni és 
reszket. Én vagyok az egyik nagycsoportos, tehát személyesen tapasztalom ezeket a helyzeteket, és 
be is megyek én is a gyerekekkel a vízbe. Megmértük hőmérővel is. Tegnap 31,1 fokos volt a víz. 
Hívtam Havassy urat és utána följebb vették. Azt szeretném kérni, hogy legalább az óvodás 
gyerekeknek legyen 1-2 fokkal melegebb a víz, mert az is nagyon sokat jelent és sokkal nagyon 
kedvvel dolgoznak a medencében, mint amikor fáznak. Nem minden gyereknek egyforma a 
hőérzete, és ne kelljen már nekem minden egyes alkalommal kinn a dolgozókkal nem bántva, de 
vitázni ezen. Ha lehetne, akkor az óvodáknál tartsuk be a hőmérsékletet és ne ezen spóroljunk, mert 
fáznak a gyerekek. Az öltözéssel is volt gond, de azt már megoldottuk. Havassy urat tegnap is 
megkértem, és ő mondta, hogy 31 fok az előírás. Igen, de a 31 fokos vízben egy vékony dongájú 
gyerek, aki még nem tud úgy mozogni a vízben, az fázik. Annak sincs értelme, hogy elvisszük a 
gyereket, kivisszük a vízből, felöltöztetjük és megmondjuk neki, hogy üljön a parton, mert fázott. 
Ezért szeretném kérni, és Havassy úrral én tárgyaltam is róla, hogy ezt a jövőben, amíg tart az 
úszás, addig figyeljünk erre oda. Köszönöm szépen! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mennyi lenne a megfelelő hőfok? 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A múltkor felvették egy-két fokkal, tehát ez a 32-33 fok teljesen jó lenne, mert érezhetően jön fel a 
meleg víz, amikor a gyerekek lemennek felszedni a kis karikát. Van olyan gyerek, amelyiknek 
nyakig ér, tehát ők teljesen benne vannak a vízben. Minden gyerek más magasságú és hideg volt, 
bár aztán kicsit melegebb lett a víz. Azt gondolom, hogy a többi óvó néni nem mer szólni, de ezt az 
általános probléma, hogy hideg a víz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
930/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi 
Uszodában történő óvodai úszásoktatás 2016. évi  költségeinek változásáról a Hatvani Brunszvik 
Teréz Óvoda, a Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda vonatkozásában 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda, a Hatvani 
Varázskapu Óvoda és a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda  intézményi úszásoktatásának 2016. 
szeptember 1. és 2016. december 31. közötti időszakára eső többlet pénzügyi fedezetét a határozat 
melléklete szerint mindösszesen  330 750-Ft+ÁFA összegben biztosítja. A szükséges pénzügyi 
forrás a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésében rendelkezésre áll.  
 
Határidő:  2016. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.  
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának 
megválasztásáról, továbbá 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 
Egy új Jobbikos képviselő fog holnaptól itt dolgozni és holnap teszi le az esküt. Az eskütétel után 
lehet csak a képviselő-testület és a bizottság tagja.  
 
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 szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
931/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Oktatási, Művelődési, Sport 
és Ifjúsági Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek. 
 
 
4. 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. 
 



532 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
932/2016. (X.26.) 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 
 
Hegedűs Lilla, Kiszel Eszter, Tóth Sára, Györki Noel, Nagy-Varga Vilmos, Kucsik 
Nóra, Dudola Jázmin és Nagy Zorka 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 320.000,- Ft – azaz 
háromszázhúszezer 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 
 
 
5. napirendi pont 

Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nincs kérdésem, csak szeretném megjegyezni, hogy olyan rossz csengése van ennek a 
„burgonyaosztás”-nak. Nem lehetne ezt úgy, hogy kedvezményes burgonyavásár? Hiszen az 
adófizetők pénzéből is kerül erre és az osztás szó rossz csengésű, szociálisan rossz, mint a 
virágosztás is. Ha azt mondjuk, hogy kedvezményes alma- vagy burgonyavásár, sokkal jobb 
csengése van a lakosság felé, mintha itt mi felülről valami földesurak lennénk és most osztunk a 
jobbágyoknak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
De itt hagymavásárlási akcióról van szó.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen, de nem így van meghirdetve és nem így van az előterjesztésben sem. A szociálisan érzékeny 
embereknek, még ha jól is esik nekik, akkor is jobban hangozna. Nagyon támogatom az akciót, 
ezzel nincs is gond, csak ennek olyan rossz csengése van.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Bocsánat, de ez egy szleng, ami elterjedt. Itt az van írva, hogy „Hatvan Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlási akcióról szóló 
beszámolót elfogadja.”. Tehát itt sehol nincs osztás.  
 
Palik Józsefné 
De igen. 6. előterjesztés krumpli osztás beszámoló. Én elolvastam. 
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Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Én is. És pont ezért mondom, hogy ez egy szleng. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor úgy kell írni, hogy jó legyen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a beszámoló határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
933/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma 
vásárlási akcióról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2016. október 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
6. 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
934/2016. (X.26.) 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. 
 
 
7. napirendi pont 

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

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Továbbra is tartom azt, hogy nekem ellenkezik az értékrendemmel, hogy eladjuk az önkormányzati 
vagyont, annak ellenére, hogy tudom, hogy ezek olyan helyen vannak, amit épeszű ember nem fog 
megvenni. Vagy nem is venne meg, vagy ha mi felújíttatjuk, akkor egy nagyon-nagyon rászoruló 
család beköltözne, mert ezek olyan helyen vannak, ami Hatvanban nem éppen a legbiztonságosabb 
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épületek. Annak ellenére, hogy már a Tabán utca 22-ből elég sok lakás elment és próbálják 
kicserélni, de azért hallom hogy mi történik ott. Kíváncsi leszek, hogy meddig fogják ezek a 
tulajdonosok ezt eltűrni, mert azért ott érdekes dolgok szoktak történi. Ellenkezik az 
értékrendemmel, ennek ellenére meg fogom most szavazni, mert tudom, hogy valamit csinálni kell 
ezekkel a lakásokkal, de nagyon jó lenne, ha esetleg annyira lenne pénzünk, hogy ezeket 
valamelyest felújítjuk és rászoruló családoknak oda tudnánk adni.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem fognak odaköltözni. Volt már eset, hogy kiadtuk és egy hónap után megszöktek. Ezt is tudni 
kell.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Vannak ott a környéken felújított lakások, amikre ráköltöttünk egy csomó pénzt és nem veszi ki 
senki. Ugyanabban a tömbben csak a másik végén. Ha beleölünk egy csomó pénzt, mikorra jön 
vissza, ha már beletesszük, tehát egyszerűen nem éri meg fenntartani. Beleölünk 5 millió forintot 
lakásonként, soha meg nem térül, és 5 év múlva kezdhetjük elölről.  
 
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 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
935/2016. (X.26.) 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 ismételt 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.  
 
Határid ő:  2016. november 2. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
936/2016. (X.26.) 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 ismételt 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.  
 
Határid ő:  2016. november 2. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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937/2016. (X.26.) 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 ismételt 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.  
 
Határid ő: 2016. november 2. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
938/2016. (X.26.) 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 ismételt 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.  
 
Határid ő:  2016. november 2. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
939/2016. (X.26.) 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 ismételt 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.  
 
Határid ő: 2016. november 2. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 6310/8 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Nem akarok senkit megvádolni semmivel, de azt el kell, hogy mondjam, hogy a Tüskében igen 
furcsa cikket találtunk és erre reagálva mondanám, hogy ugye annak idején megvette egy cég a 
területet és bizonyos kötelezettséget vállalt. Az Önkormányzatot 87 millió 800 ezer forint összegű 
kár érte. Ennek fejébe annak idején 17 hektár földet adtak, a szerződésnek megfelelően az 
önkormányzatnak . Mindig kapjuk azt a bírálatot, hogy nem teremtünk munkahelyet. Itt most 
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munkahelyet teremtünk, ami azt jelenti, hogy ha valaki ismeri a földet, kapált már életében, az 
tudja, hogy egy hektárnyit sem ér el az a terület, amit most mi 38 millió 600 ezer forintért 
próbálunk meghirdetni. Úgy néz ki, hogy lesz is rá vevő. Tehát csak azért mondom, hogy úgy írták 
azt a cikket, hogy félretájékoztattak benne. Jó lenne, ha nem így írnának. A régi ára 636,91 forint 
volt a négyzetméter ár, most pedig 4.581,60 forint. Ki lehet számolni, hogy hányszorosa ez.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Szeretném megkérdezni, hogy ezt munkahely teremtés céljából el fogjuk adni, viszonylag jó áron, 
ezt mindenkinek tudni kell, de melyik rész ez? Nincs hozzá vázrajz. Hol van ez a terület és a 
megmaradó terület nem veszíti-e el az értékét? Ezen a helyrajzi számon, ami meg van adva én nem 
találtam meg. Volt azóta telekalakítás? Hol van ez a terület, melyik része a laktanyának? 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Akkor, amikor az önkormányzat tulajdonába visszakerült a 
laktanya, akkor ezzel, az elnök úr által említett értékkel tizenegynéhány helyrajzi számon szereplő 
ingatlant kapott meg az önkormányzat, amelyben vannak beépített és beépítetlen utak, illetve 
beépített és beépítetlen területek. Ez egy helyrajzi szám és a bejárattól balra épületromokat és utakat 
is tartalmazó, de egy helyrajzi számon megjelenő ingatlanrész.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen. Csak így nem volt világos, hogy hol van ez a terület. Most már értem és azon 
gondolkodtam, hogy ez egy igen gazos terület. Lehet, hogy a környezetvédelmi tanácsnok státuszt 
nem kellett volna megszűntetni, mert biztos nagyon figyelne rá, hogy ez a rész is rendbe legyen.  
 
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 szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
940/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 6310/8 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani  6310/8 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan-Nagygombos területén lévő, 8425 m2 nagyságú kivett, beépített 
terület megnevezésű ingatlant elidegeníti legalább bruttó 38.600.000,- Ft, azaz Harmincnyolcmillió 
hatszázezer forint (ÁFA mentes) vételáron nyílt pályázati eljárás keretében a határozat mellékletét 
képező pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy – érvényes pályázat esetén – kérje ki a Magyar Állam fenti ingatlanra 
vonatkozó elővásárlási jogával kapcsolatos nyilatkozatát. 
 
Határid ő: 2016. november 2. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés Beregszász Megyei Jogú Város támogatásáról 
  (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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
941/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Beregszász Megyei Jogú Város 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Beregszász Megyei Jogú Város, mint 
testvértelepülés részére 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű anyagi támogatást nyújt a 
beregszászi „Szociális Konyha” program működtetésének támogatására. A fenti összeget a 
képviselő-testület Hatvan város 2016. évi költségvetésében a többletadó bevétel terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés 
megkötésére. 
 
Határid ő: 2016. november 11. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek 
bérbeadására vonatkozó pályázat 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: 
 
942/2016. (X.26.) 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti ingatlanban lévő 78 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek bérbeadására a  határozat mellékletét képező pályázatot kiírja.  
 
Határid ő: 2016. november 2. (pályázat kiírására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
943/2016. (X.26.) 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. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
944/2016. (X.26.) 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 Kocsis Albert 
Zeneiskola (Hatvan, Balassi Bálint út 36.) gázkonvektorának cseréjével Vasas Tibor egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. V/20.) bízza meg bruttó 111.000,- 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 Bástya utca közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése 
költséghelyről kerül átcsoportosításra. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
945/2016. (X.26.) 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 Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
(3000 Hatvan, Rákóczi út 4.) tűzjelző rendszerének részleges felújításával a tibatrOnic 
Biztonságtechnikai és Elektronika Vállalkozást, Báti Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3021 
Lőrinci, Akácfa utca 11.) bízza meg bruttó 729.691,- 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 Bástya utca közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése 
költséghelyről kerül átcsoportosításra. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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12. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 0362/1 hrsz.-ú földrészletre történő vezetékjog bejegyzéséről 

 (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: 
 
946/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 0362/1 hrsz.-ú 
földrészletre történő vezetékjog bejegyzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az idegen tulajdonú ingatlan 
igénybevételéről és vezetékjog alapításáról szóló megállapodást és az ingatlannyilvántartási 
bejegyzéshez szükséges változási vázrajzot aláírja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagosan önkormányzati 
tulajdonú hatvani 0362/1 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Mészáros L. útról nyíló, kivett út 
művelési ágú, 2859 m2 alapterületű ingatlanon a határozat mellékletét képező változási vázrajzon 
ábrázolt nyomvonalra vonatkozóan ellenérték nélkül vezetékjogot enged a TIGÁZ-DSO 
Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.; 
cgjsz.: 09-09-013493; asz.: 13960430-2-09) részére. 
 
Határidő: azonnal (megállapodás és változási vázrajz aláírására) 
Felelős: a Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 8. szám alatti társasház lift felújításának 
támogatásáról 
 (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: 
 
947/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Horváth Mihály út 8. 
szám alatti társasház lift felújításának támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a 3000 Hatvan, 
Horváth Mihály út 8. szám alatti társasház részére lift felújításához, melynek költsége 2.300.000,- 
Ft, fedezete a társasház felújítási számláján lévő megtakarítás. A felújítás külön pénzügyi forrást 
nem igényel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az írásos szavazólap 
aláírására. 
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Határidő: 2016. október 31. (társasház értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14. napirendi pont 

Előterjesztés kültéri utcabútorok beszerzéséről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Szeretném idézni az előterjesztést: „A Kerékpáros kalandpark és Vadaspark fejlesztése érdekében 
célszerű műszaki pihenőhelyeket kialakítani, ezért…” Az lenne a kérdésem, hogy a bezárt, 
használaton kívüli kalandparkra miért költünk már megint nem kevés pénzt. A vadaspark ellen 
semmi kifogásom, sőt teljes mértékben támogatom, mert annak olyan látogatottsága van, akár 
gyerekek, családok, akár felnőttek körében. Tényleg nagyon jó ötlet volt és szeretünk oda járni, én 
is és szerintem mindenki. De miért költünk egy kerékpáros kalandparkra, ami be van zárva és 
veszélyes. El tudnám képzelni ezeket a gyűjtőedényeket lenn a pihenőrésznél, ahol vannak azok a 
felnőtt gépek. Tegyük oda, de ne egy lezárt területre, amit nem használunk. Ezt én nem tudom 
támogatni, a vadasparkkal viszont teljesen egyet értek, úgyhogy szeretném kérni, hogy külön 
szavazzunk a határozati javaslatokról. Köszönöm szépen. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A kerékpáros kalandpark területén lévő lombkorona hídon keresztül közelíthető meg a vadaspark. A 
padok oda a lejárathoz kerülnének, hogy ott is le lehessen ülni. Ha visz valaki innivalót, vagy 
szemete van, az bele tudja a szemetesbe dobni. Jövőre különböző programokat szeretnének a 
hasznosítás érdekében szervezni erre a területre, tehát szükséges, hogy padok, pihenőhelyek 
legyenek kialakítva.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, de akkor nem egyértelmű az előterjesztés, mert ez így van le írva és ha nem a 
kerékpáros kalandparkba akarjuk, akkor nincs problémám, ezzel így teljesen egyetértek. Akkor 
viszont egyértelművé kell tenni, hogy ez a vadaspark fejlesztésére szolgál.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Ez a kerékpáros kalandpark területéhez tartozik, a Lombkorona park és ez a híd. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát akkor ez egy helyrajzi számon van? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Több helyrajzi számon van, de a területe ez.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor külön szavazzunk? 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Akkor így mostmár nem. Így már érthető és támogatom.  
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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, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
948/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kültéri utcabútorok 
beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2 db háttámlás pad legyártásával, szállításával 
a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a CZIPART Faipari és Kereskedelmi Kft.-t (3399 
Andornaktálya, Hild J. u. 29.) bízza meg bruttó 86.360,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 

 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
949/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kültéri utcabútorok 
beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület a 3 db szemétgyűjtő edényzet legyártásával, 
szállításával a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a CZIPART Faipari és Kereskedelmi 
Kft.-t (3399 Andornaktálya, Hild J. u. 29.) bízza meg bruttó 95.250,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 

 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
950/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kültéri utcabútorok 
beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület 6 db pavilon legyártásával, szállításával, 
összeszerelésével Lerner Csaba egyéni vállalkozót (székhely: 3104 Salgótarján, Csokonai út 17.) 
bízza meg bruttó 924.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 

 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
951/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással és 
adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közterületein elhelyezésre kerülő 
karácsonyi díszvilágítás elemeinek ellenőrzésével, javításával és elhelyezésével Kovács Zoltán 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 3.535.300,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 2/a mellékletében a városüzemeltetési feladatok karácsonyi díszkivilágítás karbantartási 
helyen bruttó 2.000.000,-Ft összegben, valamint a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
952/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással és 
adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren megrendezésre kerülő adventi 
vásárhoz kapcsolódó faházak villamos energia ellátásával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 885.063,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a karácsonyi fényfüzérek beszerzéséről 
 (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 5 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
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953/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a karácsonyi fényfüzérek 
beszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karácsonyi díszvilágításhoz kapcsolódó 100 db 
20  m hosszúságú hideg fehér fényű 200 db LED világítású fényfüzér beszerzésével a QUATTRO-
LUX Kft. -t (székhely: 3525 Miskolc, Jókai Mór u. 6. sz.) bízza meg bruttó 1.254.760,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház férfi vizesblokkjának részleges felújításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Itt sem láttam műszaki tartalmat, hogy miből mennyi kellene és részleges felújításra költünk közel 
600 ezer forintot. Ez nagyon-nagyon sok. Megnéztem, hogy milyen árak vannak 1-1 dolognál. Egy 
Alföldi piszoár 10-15 ezer forint, hozzá egy sarokszelep 2 ezer forint és csak egy részleges felújítást 
csinálunk, így ez borzasztó sok pénz, és a többit még sorolhatnám. Nem olyan nagy összegek ezek a 
férfi mosdóba való dolgok. Vezeték nincs cserélve, nem látom, hogy azt is kell cserélni. Azért itt 
egy kicsit erősen fogott a toll.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Van benne vezetékhálózat csere is. Az összes piszoár érzékelővel ellátott, amik felszerelésre 
kerülnek a víztakarékosság miatt. Amennyiben igényli Képviselőasszony, a költségvetést erre 
vonatkozóan is átadjuk.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen, megköszönném, ha azt láthatnám, mert ezek nem voltak benne az előterjesztésben, hogy 
érzékelős piszoárokat teszünk oda, meg a vezetékcsere sem. Ennek birtokában biztos nem lennének 
ilyen kérdéseim, hogy mi kerül 600 ezer forintba. Köszönöm szépen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Támogatás is van benne, azt is olvasta a Képviselőasszony, amit az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától nyertünk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Járólap csere is lesz ugye? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Igen.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ezt sem látom. Ha nincs leírva, akkor nem fogom tudni kitalálni. Akkor nem lennének kérdéseim. 
Köszönöm, ha megkaphatom a költségvetést. 
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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 szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
954/2016. (X.26.) 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, Kossuth tér 24. szám alatti Grassalkovich 
Művelődési Ház férfi vizesblokkjának részleges felújítási munkáival (pissoir-k és padlóösszefolyók 
cseréje a víz- és szennyvíz csatlakozások kijavításával) a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Vár utca 4.) bízza meg bruttó 582.486,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás egyrészt 421.621,-Ft összegben a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 
3/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet 2/d mellékletében lévő „Közművelődési intézmények 
pályázati önrész” költséghelyen, másrészt 160.865,- Ft összegben a közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásként pályázati forrásból áll rendelkezésre. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (pénzeszköz felhasználásra) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda vezetője útján 
 
 
18. napirendi pont 

Tájékoztató a 2016/2017. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Bízzunk benne, hogy ez a terv ami itt van, meg is fog valósulni és nem a hó után szaladunk, hanem 
a hó előtt tudunk valamit tenni. Minden évben probléma volt a síkosság mentesítés nem is kicsit, 
pedig sok pénzt ráköltünk. Feltétlen jó lenne, ha minőséget tudnának garantálni, akik ezt vállalják.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt. A bizottság a tájékoztatót 
határozathozatal nélkül tudomásul vette. 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés az „Emlékszoba kialakítása, kiállítás szervezése a Hatvany Lajos 
Múzeumban”  tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó 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 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatokat hozta: 
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955/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Emlékszoba kialakítása, 
kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban” tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
KKETTKK – 56P - 02 jelű, „Büszkeségpontok” című pályázati felhívásra, amelynek a célja hogy 
Hatvan Város Önkormányzata méltóképpen ünnepelhessen az esemény 60. évfordulóján. Az 
elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 5.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
Határid ő: 2016. október 28. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
956/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Emlékszoba kialakítása, 
kiállítás szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban” tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KKETTKK – 56P - 02 jelű, 
„Büszkeségpontok” című pályázati felhívás keretében az „Emlékszoba kialakítása, kiállítás 
szervezése a Hatvany Lajos Múzeumban” tárgyú 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.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
3.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző 
 
Határid ő: 2016. október 27. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés „I. világháborús emlékmű helyreállítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
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, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
957/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „I. világháborús emlékmű 
helyreállítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Honvédelmi 
Minisztérium által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra, a Hatvan városi köztemetőben található I. 
világháborúhoz kapcsolódó emlékmű helyreállításának, rendbetételének céljából. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok és 
dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő: 2016. november 10. (pályázat benyújtása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés ”Szociális földprogram Hatvanban 2016-ban” című pályázathoz kapcsolódó 
beszerzésről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Bebizonyosodott, hogy sajnos a Szociális Szövetkezet sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Kérdésem lenne, hogy akkor ez a szociális földprogram mennyire fog működni vagy megint csak 
beleölünk pénzeket, pályázunk rá és nem fog működni. Úgy járunk majd, mint a Szociális 
Szövetkezettel.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Ezt kiveséztük már, hogy a munkába vezető út is fontos, nem csak a termények. De ugye a 
mezőgazdaság olyan, hogy nem biztos, hogy minden jól terem. Viszont voltak nagyon finom áruik. 
Azt mondom, hogy ameddig lehet ezt életben kell tartani.  
 
Tóth Ivett osztályvezető 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselőasszony! A pályázat keretében elnyert összegről támogatási 
szerződésünk van, tehát kötelezettségünk van a felhasználására. A Szociális Szövetkezet vezetőivel 
folyamatos a kapcsolattartás, és olyan tevékenységekre, illetve eszközök kerülnek beszerzésre, ami 
az ő napi munkájukat és termelésüket segíti. Tehát ez már egy harmadik éve elnyert pályázat, amit a 
minisztérium folyamatosan támogat. Erről a 2016. éviről azt kell tudni, hogy tizenkét település van 
országos szinten, akiket támogatnak, tehát nevesített támogatási lehetőséget kapunk és ezzel él a 
Szociális Szövetkezet.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Az a munka ami ott folyik, az emberfeletti. Meg kell nézni, mindenkinek szívesen megmutatják. 
Rendkívül jól dolgoznak az ottani emberek. Visszatalálnak a munka világába. Plusz olyan dolgokat 
tanulhatnak meg, hogy aki nem értett a kerthez az otthon is tud termelni. Már ezért megérte, 
ráadásul nagy pénzünkbe nem kerül.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Azért a beszámolóknál nem ez szokott kiderülni.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor zárjuk be? 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem, nem ezt mondtam. A munkához való utat törjük, de még nem értünk oda.  
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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: 
 
958/2016. (X.26.) 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 
SZOC-FP-16-KOZ-012 azonosító számú, „Szociális földprogram Hatvanban 2016-ban” című 
pályázathoz kapcsolódó mezőgazdasági eszközök beszerzésével az Agrofol-ker Kft. (székhely: 
3015 Csány, Szabadság tér 1.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg 
bruttó 443.503,- Ft díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2016. november 5. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
 (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, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
959/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az EFOP-3.3.2-16 
kódszámú, „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázatra, amelynek a 
célja a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítása, a kínálatot gazdagító 
tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális tevékenységek kidolgozása és megvalósítása az 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) közreműködésével. A 
támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő 
eljárásra. 
 
Határid ő: 2016. november 29. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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960/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményességéért” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-3.3.2-16 kódszámú, „Kulturális 
intézmények a köznevelés eredményességéért” 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.) Tarsoly Imre, az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke, 
2.) Tyukodiné Márkus Mariann, az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény mb. igazgatója, 
3.) Tóth Ivett, Pályázati Osztály vezetője, 
4.) Horváth Gabriella közművelődési referens, 
5.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző. 
 

Határid ő: 2016. október 28. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés a "Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak 
megrendelése" 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 5 igen, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
961/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal őrzés-védelmi feladatainak megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
őrzés-védelmi feladatainak megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény közzététele nélküli eljárás keretében.  
A beszerzés nettó becsült értéke 17.082.000.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan város 2017. évi és 2018. évi költségvetéseibe 
betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
őrzés-védelmi feladatainak megrendelése” elnevezésű, nettó 17.082.000.-Ft 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. 
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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. 
 
Határidő: 2016. november 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások felújításáról és homlokzati nyílászárók 
cseréjéről 
 (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 4 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
962/2016. (X.26.) 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. 12. I/17. szám alatti lakás tisztasági festésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 495.300,- 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 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 
 
963/2016. (X.26.) 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. 14. I/11. szám alatti lakás részleges felújításával az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 
1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 1.975.015,- 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 
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964/2016. (X.26.) 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/1. szám alatti lakás nyílászáróinak cseréjével és tisztasági festésével a Norma-Bau 
Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 1.193.800,- 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 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 
 
965/2016. (X.26.) 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 12 db önkormányzati tulajdonú bérlakás 
homlokzati nyílászáróinak cseréjével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.959.100,- 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 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés az e–közmű szolgáltatás ellátásáról 
 (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 határozatot hozta: 
 
966/2016. (X.26.) 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az e-
közmű rendszerbe a csapadékszakági térkép adatfeltöltési munkáinak elvégzésével a FlexiTon Kft.-
t (székhely: 1115 Budapest, Bártfai utca 54.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 158.750,- Ft összegben. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 11.) önkormányzati 
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „Csapadék szakági tervek 
digitalizálása 2017.-ig kötelező” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. december 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
967/2016. (X.26.) 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az e-
közmű szerverre történő folyamatos WMS/WFS szolgáltatás üzemeltetésével a FlexiTon Kft.-t 
(székhely: 1115 Budapest, Bártfai utca 54.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 304.800,- Ft /év összegben. 
Az adatszolgáltatási munkák elvégzése 2017. január 1. - 2019. december 31. közötti határozott 
időtartamra szól. 
 
Pénzügyi forrás a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2016. december 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
26. 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, az előterjesztés határozati javaslatát 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
968/2016. (X.26.) 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 Hatvan-Nagygomboson a Pécsi 
Sándor utca és az Árnyas utca közötti újonnan megépítendő aszfaltos járdaszakasz engedélyezési és 
kivitelezési terveinek az elkészítésével DOBI ATTILA egyéni vállalkozót (székhely: 1141 
Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg 180.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) 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 Szinyei András önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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27. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 (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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
969/2016. (X.26.) 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 2. számú ingatlan 
előtti rossz állapotú lépcsős kialakítású beton járdafelület javítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 50.000,-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 Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői 
kerete terhére rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés útburkolat 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: 
 
970/2016. (X.26.) 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 Harang utca 17. számú ingatlan 
előtti útburkolat javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 
4.em. 111.) bízza meg bruttó 181.610,-Ft erejéig. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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29. napirendi pont 
Előterjesztés gyaloghíd vizsgálatairól 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem tudtam értelmezni, segítséget kérnék hozzá. Csak azért idézem, hogy közösen értelmezzük: 
„Hatvan Város Önkormányzata a kezelésében lévő hidak vizsgálatáról köteles gondoskodni. A 
közúti hidak nyilvántartásáról és műszaki felügyeletéről szóló 1/1999. (I. 14.) KHVM rendelet 
alapján hídszemlét kell tartani minden hídon félévenként, kivéve abban a félévben, amikor 
hídvizsgálatot végeznek, illetve hídvizsgálatot kell tartani minden hídon évenként, kivéve abban az 
évben, amikor fővizsgálatot végeznek. 
A 3 sz. főút – 21 sz. főút csomópont átépítési projekt keretén belül a gyalog és kerékpárút felett 
megépült „B4” jelű gyalogos híd első féléves hídszemléjének és az éves hídvizsgálatának az 
elvégzése indokolt a vonatkozó rendelet előírásai szerinti műszaki tartalommal.” Tehát amikor 
hídvizsgálat van, akkor hídszemle nincsen? Vagy most van hídszemle meg hídvizsgálat is? Ha 
félévente van meg évente, akkor most miért van egyszerre? Mert nekem ez az értelmezésem.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Először kell a hídszemlét tartani, utána a hídvizsgálatot. Amikor a viszont a hídvizsgálatot 
csinálják, akkor nem kell hídszemlét tartani. Tehát első félévben hídszemle, utána hídvizsgálat.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Akkor váltják egymást félévente. Köszönöm, mostmár értem.  
 
Marján János bizottsági tag 
Egyet szeretnék még kérdezni. Ezt a munkát nem adtuk át valakinek? 
 
Schósz Gabriella bizottsági tag 
A Zagyva híddal kapcsolatosan, a kishíddal igen. Ez viszont a Római Katolikus Általános Iskola 
mellett lévő híd. Van ott egy kis gyalogos híd. 
 
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 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
971/2016. (X.26.) 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 3 sz. főút – 21 sz. főút csomópont átépítési 
projekt keretén belül a gyalog és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd első féléves 
hídszemléjével a SPCIEÁLTERV Kft.-t (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) bízza meg 
bruttó 38.100,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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972/2016. (X.26.) 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 3 sz. főút – 21 sz. főút csomópont átépítési 
projekt keretén belül a gyalog és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd első éves 
hídvizsgálatával a SPCIEÁLTERV Kft.-t (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) bízza meg 
bruttó 95.250,-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. 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 
 (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: 
 
973/2016. (X.26.) 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 Hatvan, Tarjáni út 1. sz. alatti ingatlan előtt található csapadékvíz 
elvezető nyílt árok végénél lévő beton műtárgy hiányzó fedelének pótlási és korlát kialakítási 
munkálataival és a Hatvan, Gódor Kálmán utca 6-8. sz. alatti ingatlan között, a Horvát Mihály út 
felőli végén lévő garázsok előtti víznyelő szintbeemelési és javítási munkálataival összesen bruttó 
179.000,- 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. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés ár-belvízvédelmi műtárgyak javításával kapcsolatos döntésről 
 (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: 
 
974/2016. (X.26.) 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, XVIII. sz. csatorna be- és leeresztő műtárgy 
komplex felújítási munkálataival a FEDRID Kft. –t (székhely: 3780 Edelény, Tompa Mihály út 
2/A) bízza meg  bruttó 1.440.053,- 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 “Zagyva folyó műtárgyához kapcsolódó 
működési költség, árvízvédelem” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
 
32. 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 4 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
975/2016. (X.26.) 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, Robert Bosch úton 
elhelyezésre kerüljön 4 db „Megállni tilos” tábla, padkán is megállni tilos kiegészítő táblával, 
irányonként 2-2 db. A táblák a Pintér István utcai kereszteződésnél, a Kartali földútnál mindkét 
irányban és a Kölcsey Ferenc utcai kereszteződésnél kerüljenek kihelyezésre. A Robert Bosch 
Elektronikai Kft. főbejárata körzetében meglévő „Megállni tilos táblák” táblák elbontásra kerülnek. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
976/2016. (X.26.) 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, Kartali földút és a Pintér 
István utca Robert Bosch úti csatlakozásoknál „Elsőbbségadás kötelező” tábla kerüljön 
kihelyezésre. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
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977/2016. (X.26.) 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, Barackos utca Hegyalja 
út felőli szakaszára 2 db 30 km/h-ás „Sebességkorlátozás” tábla kerüljön kihelyezésre. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
978/2016. (X.26.) 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 Horváth Mihály út 136/a sz. ház   
elé pollerek kerüljenek kihelyezésre. 
  
Határidő: azonnal  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján. 
 
 
33. 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 7 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
979/2016. (X.26.) 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 11515/2 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Nyár u. 8. számú ingatlan 
mögött 1 db fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar beültetésével kerüljön 
pótlásra a Zagyva-ligetben. 
Határidő: 2016. november 8. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
980/2016. (X.26.) 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 5096 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Széchenyi u. 16. számú 
ingatlan előtt 1 db ecetfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar beültetésével 
kerüljön pótlásra a Zagyva-ligetben. 
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Határidő: 2016. november 8. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
981/2016. (X.26.) 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 5096 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Mártírok útja 19. számú 
ingatlan mögött 1 db mandzsufűz kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar 
beültetésével kerüljön pótlásra a Zagyva-ligetben. 
Határidő: 2016. november 8. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
982/2016. (X.26.) 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 1660/1 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Teleki út 2120/2 hrsz.-ú számú 
ingatlan előtt 1 db díszalmafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar 
beültetésével kerüljön pótlásra a Zagyva-ligetben. 
Határidő: 2016. november 8. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
983/2016. (X.26.) 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 3655 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Klapka u. 22. számú ingatlan 
előtt 1 db ecetfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar beültetésével kerüljön 
pótlásra a Zagyva-ligetben. 
Határidő: 2016. november 8. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
984/2016. (X.26.) 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 3978/36 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Pázsit u. 8. számú ingatlan 
előtti 16 fm cserje kivágásához azzal a feltétellel, hogy a cserjék 20 db madárbirs beültetésével 
kerüljenek pótlásra a Kossuth téren. 
Határidő: 2016. november 8. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
985/2016. (X.26.) 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 6502 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Kisfaludy u. 122. számú 
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ingatlan előtt 6 db fehér akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 6 db gömbakác 
beültetésével kerüljenek pótlásra a Kisfaludy u. 122. számú ingatlan előtti közterületen. 
Határidő: 2016. november 8. (kérelem benyújtására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
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 szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
986/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2017. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés fatelepítéshez szükséges támasztó karók 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 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
987/2016. (X.26.) 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 380 
db támasztó karó gyártásával a Fehér Plasztik Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Csaba u. 32.) bízza 
meg bruttó 424.688,- 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. november 7. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
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36. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a NIPÜF Ipari Park 
fejlesztéséhez kapcsolódó módosítására vonatkozó tervezési szerződésről 
 (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: 
 
988/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város településrendezési 
eszközeinek a NIPÜF Ipari Park fejlesztéshez kapcsolódó módosítására vonatkozó tervezési 
szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VT Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda 
Kft.-vel   (1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.) 2016. október 17-én a 793/2016. (X. 11.) számú 
képviselő-testületi határozata alapján a Hatvan külterületén a 3. sz. főút – Robert Bosch út – 21. sz. 
főút – M3-as autópálya – Kerekharaszt által határolt szerkezeti egységet képező területen Ipari Park 
beruházáshoz szükséges településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos tervezési feladatra 
megkötött  tervezési szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat melléklete 
szerinti tartalommal.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VT Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda 
Kft.-vel 2016. október 17-én megkötött tervezési szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására 
 
Határidő: 2016. október 31. a szerződés módosításra 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
 (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 16 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
989/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya bérlésével a TENKO Sportpálya Üzemeltető, Beruházó, Tervező és Kivitelező Kft.-t 
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(székhely: 3000 Hatvan, Apafi u. 27.) bízza meg bruttó 9.906.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2016. évi 
működtetése költséghelyen 1.500.000,-Ft összeg erejéig biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 8.406.000,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2016. november 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
990/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya környezetének filccel történő lefedésével (350 m²) az L.S.&P Kft.-t (székhely: 1108 
Budapest, Harmat u. 214-216.) bízza meg bruttó 164.465,- 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 városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2016. 
évi működtetése költséghelyen biztosított. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
991/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya hangosításával a Mamut Sound Rendezvénytechnika-t (székhely: 3000 Hatvan, Vas 
Gereben u. 4.) bízza meg bruttó 2.159.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2016. évben bruttó 700.000,- Ft. 
A 2016. évre szükséges bruttó 700.000,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a 
városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 1.459.000,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
992/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya kiszolgálásához szükséges 1 db szaniter konténer bérlésével a JHONNY SERVIS 
Kommunális Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg 
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bruttó 495.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, melyből 
kifizetésre kerül 2016. évben bruttó 342.900,- Ft. 
A 2016. évre szükséges bruttó 342.900,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a 
városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 152.400,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
993/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya gépészetének védelmére 31,5 fm ideiglenes kerítés kialakításával a JHONNY SERVIS 
Kommunális Szolgáltató Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg 
bruttó 64.040,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A 2016. évre szükséges bruttó 37.903,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a 
városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 26.137,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján   
 
994/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya bélelt sátorral történő lefedésével a Tofi 2005 Kft.-t (9600 Sárvár, Mátyás k. u. 34.) 
bízza meg bruttó 3.200.400,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, melyből kifizetésre kerül 2016. évben bruttó 1.600.000,- Ft. 
A 2016. évre szükséges bruttó 1.600.000,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a 
városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 1.600.400,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
995/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren lévő mobil műjégpályát lefedő 
sátortető hóeltakarási munkáival a Bánszki Gábor ipari alpinista-kötéltechikus-EVE felülvizsgálót 
(székhely: 3262 Markaz, Jókai út 81,) bízza meg bruttó 222.250,-Ft/alkalom egységáron 666.750,-
Ft keretösszeg erejéig, 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 városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2016. 
évi működtetése költséghelyen biztosított. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
996/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpálya 
működtetéséhez 30 fm kordon bérlésével a JHONNY SERVIS Kommunális Szolgáltató Kft.-t 
(székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza meg bruttó 68.580,-Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlattevőt. 
A 2016. évre szükséges bruttó 40.132,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a 
városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. 
A 2017. évre jutó bérleti díj bruttó 28.448,-Ft összegben az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
997/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályára 
történő belépéshez szükséges 15.000 db karszalag beszerzésével az Euroko, spol. s r.o-t  (székhely: 
Hlavná 116. 079 01 Veľké Kapušany Szlovákia ) bízza meg bruttó 114.300,-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 városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2016. 
évi működtetése költséghelyen biztosított. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
998/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályán 
megtartásra kerülő  „Késő esti korcsolyázások” alkalmával a fénytechnika biztosításával a SZATYI 
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STAGE TEAM Kft.-t (székhely: 5630 Békés, Jantyik út 16.) 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 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a mobil műjégpálya 2016. 
évi működtetése költséghelyen biztosított. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
999/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya és kiszolgáló létesítmények elektromos ellátásának kiépítésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 930.910,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A 2016. évre szükséges bruttó 183.550,- Ft pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi 
költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a 
városüzemeltetési feladatok között a műjégpálya 2016. évi működtetése költséghelyen biztosított. A 
fennmaradó 747.360,- Ft összeg a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1000/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya   alapjául szolgáló 80m3 zúzott kő beszerzésével és szállításával Kavicsút Kft-t 
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 670.560,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 
 
Határidő: 2016. november 4. (megrendelésre)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1001/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren 2016. november 26-tól 2017. 
február 26-ig elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya üzemeltetésével összefüggésben az alábbi 
belépőjegy árakat állapítja meg: 
 

Belépőjegyek  Hatvan Kártyával 

Hétköznap 600,- Ft 500,- Ft 
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Gyerek jegy hétköznap 400,- Ft - 

Hétvégén (péntek-vasárnap) 900,- Ft 800,- Ft 

Gyerek jegy hétvége 500,- Ft - 

Családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek) 

Hétköznap 1.800,- Ft 1.500,- Ft 

Pótjegy 400,- Ft/gyerek - 

Hétvégén 2.600,- Ft 2.300,- Ft 

Pótjegy 500,- Ft/gyerek - 

Jégdisco 500,- Ft - 

Bérlet (10 alkalom) 7.500,-Ft 6.000,-Ft 

Gyerek bérlet (10 alkalom) 4.000,-Ft - 

Korcsolyabérlés 800,- Ft 600,- Ft 

Korcsolya élezés 500,-Ft/pár - 

Pingvin bérlés 400,-Ft/fél óra - 

Pálya bérlés 15.000/óra - 

Céges belépő hétköznap 500,-Ft - 

Céges belépő hétvége 800,-Ft - 

Céges bérlet (10 alkalom) 5.000,-Ft - 

A tanítási szünet ideje alatt a hétvégi jegyárakat kell alkalmazni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságot, hogy - a szervezők javaslatára, a látogatók számának függvényében, a 
látogatottság növelése érdekében - a jegyárakat módosítsa. 
 
Határidő: 2016.november 25.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján   
 
1002/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8.000.000,- Ft keretösszeget különít el a Kossuth 
téren  elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya előre nem látható, esetlegesen felmerülő üzemeltetési 
kiadásainak biztosítása érdekében. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. március 8.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
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1003/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya működtetéséhez szükséges jegypénztár üzemeltetésével a Média Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft-t (3000 Hatvan, Madách Imre utca 12.) bízza meg 3.053.565-Ft keretösszeg erejéig, 
melyből a 2016. évre eső működési költség: bruttó 1.182.985,- Ft, melynek pénzügyi fedezete a 
többletadó bevétel terhére kerül biztosításra. 
 
Határidő: 2016.november 25.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1004/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya működtetési költségét 6.203.565,- Ft összeggel tervezi melyből a 2016. évre eső 
működési költség: bruttó 1.182.985,- Ft, melynek pénzügyi fedezete a többletadó bevétel terhére 
kerül biztosításra. 
 
A 2017. évre jutó bruttó 5.020.580,-Ft költség az önkormányzat a 2017. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
A műjégpálya működtetésével kapcsolatos tényleges bevételek és kiadások pénzügyi teljesüléséről  
beszámolót kell készíteni legkésőbb a képviselő-testület munkaterv szerinti 2017. évi áprilisi 
ülésére.  
 
Határidő: 2017. április 30. (beszámolásra)   
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés az SKHU/1601 kódszámú, a helyi környezeti és kulturális jellegzetességek 
népszerűsítése tárgyú pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntésről 
 (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: 
 
1005/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az SKHU/1601 kódszámú, a 
helyi környezeti és kulturális jellegzetességek népszerűsítése tárgyú pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatási kérelmet kíván benyújtani az Interreg 
V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program Irányító Hatósága, a Miniszterelnökség és a 
Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint Nemzeti Hatóság által 
meghirdetett az SKHU/1601 kódszámú pályázati felhívásra „Turisztikai célú fejlesztések a 
környezeti nevelés, egészségmegőrzés és a kultúra jegyében” címmel. Ennek segítségével Hatvan 
Város Önkormányzata ismertté teheti természeti és kulturális értékeit a projektbe bevonni kívánt 
együttműködő partnerek közreműködésével. A pályázat megvalósításához szükséges önerőt, a 
pályázott összeg 5%-át, maximum 3.850.000,- Ft-ot, azaz hárommillió nyolcszázötvenezer forintot 
biztosít az Önkormányzat. 
Az önerő összegének pénzügyi forrása Hatvan város 2016. évi többletadó terhére áll rendelkezésre. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határid ő: 2016. november 3. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
1006/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az SKHU/1601 kódszámú, a 
helyi környezeti és kulturális jellegzetességek népszerűsítése tárgyú pályázat előkészítéséhez 
kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a SKHU/1601 kódszámú és az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretében meghirdetett pályázati felhívás során 
a „Turisztikai célú fejlesztések a környezeti nevelés, egészségmegőrzés és a kultúra jegyében” 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.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
3.) Halmágyi Anett környezetvédelmi ügyintéző 
3.) Szabó-Széles Ivett pályázati ügyintéző 
 
Határid ő: 2016. október 27. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés ablakok és lámpatestek adományozásáról Beregszász Megyei Jogú Város 
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 határozatokat hozta: 
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1007/2016. (X.26.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ablakok és lámpatestek 
adományozásáról Beregszász Megyei Jogú Város részére szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Beregszász Megyei Jogú Város, mint 
testvértelepülés részére 50 db közvilágítási lámpatestet, valamint ajtó-ablak kereteket és szárnyakat 
adományoz mindösszesen bruttó 320.000,- Ft, azaz Háromszázhúszezer forint értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adományozási szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2016. november 11. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Pályázat bontás 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Tisztelt Bizottság! A képviselő-testület szeptember végi ülésén ismételten a hatvani 2694/21/A/75 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Grassalkovich út 7-11. sz. alatt található, 45 m2 
nagyságú kivett óvóhely megnevezésű belterületi ingatlan legalább bruttó 290.000,- Ft, azaz 
Kettőszázkilencvenezer forint értéken történő elidegenítéséről döntött. Ennek a pályázatnak 2016. 
október 24. 16 óra volt. Egy darab pályázat érkezett be, október 20-án 15 óra 5 perckor, dr. Bártfai 
Ádám Hatvan, Toldi u. 18. szám alatti lakos részéről, mely pályázatot most felnyitok.  
 
dr. Bártfai Ádám vételi ajánlata: 385.000,- Ft.  
A pályázatban leírtakat felolvasta, a pályázó a feltételeknek megfelelt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Javasoljuk, hogy ezen ingatlan a pályázó részére bruttó  385.000,- Ft, azaz 
Háromszáznyolcvanötezer forint vételáron kerüljön elidegenítésre.  
 
 
41. Egyebek 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Továbbra is probléma a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda előtti parkoló. Hiába van a kis járda, a 
sárba szállunk ki, áll a víz.  
 
Schósz Gabriella bizottsági tag 
Türelmet kérnénk a megoldásra.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Rendben, köszönöm. A másik a 3-as főúti fa, amit a főkertész asszonynak mondanék. Még mindig 
gondot jelent, mert belóg és nem lehet tőle belátni az utat.  
 
Gulyás Katalin főkertész 
Én néztem, mert én is autóval járok, de szerintem belátható. Ezért nem vittem be, mert én úgy 
gondolom, hogy belátható, de akkor legközelebb behozzuk, ha tényleg balesetveszélyes.  
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen, balesetveszélyes. Persze, most lehullanak a levelek és megint be lehet látni, de nekem 
idősebbek jelezték, akik vezetnek, hogy nem történt semmi és hogy nagyon zavaró. Azért teszem 
szóvá ezt, mert vasárnap is sokan jönnek arra hazafelé a piacról, meg egyáltalán. Vagy egy STOP 
táblát tegyünk ki, de nyilván ez nem ránk tartozik, vagy ezekkel a fákkal kezdjünk ott valamit, 
tegyük biztonságossá.  
 
Gulyás Katalin főkertész 
Egyetlen fa van ott, ami nem is nagy fa. Szerintem nem zavaró, de akkor behozzuk. Szerintem 
inkább az a gond ott, és ez továbbra is gond lesz, hogy ez egy olyan kereszteződés, ahonnan nem 
derékszögben hajtunk ki. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 50 perckor befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 

 
 
 
 PAPP ISTVÁN KONDEK ZSOLT 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági elnök városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes 


