
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságának 2017. július 10-én 8.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott
rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Kondek Zsolt elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag (később érkezik)
- Bagi Miklós tag

- dr. Kovács Éva aljegyző
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető
- Makai Beatrix jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként.

Papp  István  elnök  ügyrendi  javaslatot  tett,  hogy  a  bizottság  vegye  fel  a  napirendjére  utolsó  napirendi
pontként  a  Forgács  Simon  utcát  érintő  forgalomtechnikai  módosításról  szóló  előterjesztést,  mellyel  a
bizottság tagjai egyhangúlag (4 „igen” szavazattal) egyetértettek.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   376  /2017.     (VII.   10  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési  Bizottsága
2017. július 10-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában

Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 4513 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló
pályázatok értékeléséről

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

3. Előterjesztés  az  intézményfelújítási,  valamint  tervszerű  és  időszerű  karbantartási  feladattervvel
kapcsolatos döntésekről 



Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

4. Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatok benyújtásáról

5. Előterjesztés  a  2017.  évi  Európai  Mobilitási  Hét  rendezvényekhez  nyújtandó  egyedi  támogatási
lehetőségről

Előterjesztő 4-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 4-5. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

6. Előterjesztés a Rákóczi úti szervizutat érintő forgalomtechnikai módosításról

7. Előterjesztés Forgács Simon utcát érintő forgalomtechnikai módosításról

Előterjesztő,  előadó  6-7.  napirendi  pontig:  Schósz  Gabriella  műszaki  és  
városfejlesztési irodavezető

Határidő: 2017. július 10.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

1./ napirendi pont 
Előterjesztés  a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában

Palik Józsefné: Mélységesen felháborítónak tartom, hogy a társulás új elnöke háromszori megkeresésre sem
reagál. Azt gondolom, hogy Hatvan város ebbe az egész hulladékgazdálkodásba rengeteg pénzt rakott bele.
Attól, hogy most ilyen politikai helyzetet teremtettek, ettől a városnak működnie kell és nem veszíthet a
vagyonából. Ezt felháborítónak tartom. Annyira szoktátok mondani, hogy fórumhoz fordultok. Miért nem
lehet  megkeresni  azokat  az  illetékes  embereket,  akik  odakényszerítik  a  tárgyalóasztalhoz?  -  mert  ez
felháborító.  Tehát  ilyen nincs,  hogy háromszor keresik meg és a legnagyobb,  a gesztor önkormányzatot
akarják kiszorítani ebből a hulladékgazdálkodásból. Tudjuk, hogy az államé lesz, na de könyörgöm, nagyon-
nagyon  sok  pénzt  beleraktunk  ebbe  és  hogy  jön  ehhez  egy  társulás  elnöke,  hogy  egy  résztvevővel,  a
legnagyobb  résztvevővel  nem  tárgyal.  Én  ezt  felháborítónak  tartom.  Támogatom  természetesen,  hogy
polgármester  úr  tartózkodjon  ennek a módosításától,  illetve  ne  szavazzon a módosításról  és  valamilyen
eszközzel, azt gondolom, ki kellene kényszeríteni, hogy ez tárgyalóasztalhoz kerüljön minél előbb. 
(Megérkezik Marján János, így a szavazóképes bizottsági tagok száma 4 főről 5 főre emelkedik.)
Papp  István:  Mi  is  hasonlóan  gondolkodunk,  mint  te.  Tehát  a  tartózkodás  azt  jelenti,  hogy  ez  a
szerződésmódosítás  nem jön  létre,  mert  ha  egyetlenegyet  önkormányzat  nem  szavazza  meg,  akkor  az
egésznek semmi értelme nincs. Az, hogy ő miért nem jön el, hát ötleteket tudunk, meg gondolatokat, meg
bizonyos dolgokat is tudunk. Vagy nem tud rendesen kommunikálni vagy nem tudja, hogy mit akar, én is
csodálkozom rajta, legalább eljönne megbeszélni a dolgokat. Hát ő ilyen, ezzel nem tudunk mit csinálni. A
vagyonnal kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy amit belefektetett vagyont, azt mi vissza szeretnénk
kapni a vásárlásnál, nyilvánvaló. Tehát, ha az önkormányzat nem tesz bele közel 70 MFt-ot, akkor itt nincs
szemétszállítás a környéken, mert gázolaj nincs az autóban, ami elvigye, meg egyebek. Meg bérre sem volt
pénz, az átmeneti időben főleg, most már azért van, mert már előlegezett a Nemzeti Hulladékgazdálkodási
Kht. (nem tudom a pontos nevük), de akkor nem volt. Tehát azt a pénzt, amit mi beleteszünk, azt vissza
szeretnénk kapni. Ez azt jelenti, hogy amit ők szeretnének, az nem fog létrejönni. Majd ha konkrét kérdések
lesznek  kapnak  konkrét  válaszokat,  vagy  konkrét  kérdésekre  konkrét  válaszokat  tudunk  adni,  akkor
tárgyalunk, addig nem, mert nincs miről tárgyalni.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   377  /2017.     (VII.   10  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a Hatvan és Környéke
Települési  Szilárdhulladék-Gazdálkodás Fejlesztése  Társulás  Társulási  Megállapodásának módosítása



tárgyában és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Hatvan  és  Környéke  Települési
Szilárdhulladék-Gazdálkodás  Fejlesztése  Társulás  Társulási  Megállapodásának  az  1.  számú
mellékletben szereplő, egységes szerkezetbe foglalt szövege szerinti módosításairól szóló előterjesztést.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat képviseletében, a Társulási Tanács
ülésén,  a  Társulási  Megállapodás  1.  számú  melléklet  szerinti  módosításáról  szóló  döntés  esetén
szavazáskor tartózkodjon. 

Határidő: Társulási Tanács ülése
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 4513 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló
pályázatok értékeléséről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   378  /2017.     (VII.   10  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  önkormányzati  tulajdonban  álló
hatvani 4513 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló pályázatok értékelésére vonatkozó előterjesztést és
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  önkormányzati  tulajdonú,  hatvani  4513  hrsz.-ú,
természetben 3000 Hatvan, Bányász u.  6. sz.  alatt  található,  397 m2 nagyságú,  kivett,  beépítetlen terület
megnevezésű ingatlan elidegenítésére irányuló 302/2017. (V. 25.)  számú határozata alapján meghirdetett
nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja és az ingatlant elidegeníti Maksa István és Maksa Istvánné
(lakcíme:  3000  Hatvan,  Martinovics  u.  9/a.)  részére  bruttó  2.350.000,-  Ft,  azaz  Kettőmillió-
háromszázötvenezer forint vételáron.
A képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  pályázati  kiírásban  foglalt  feltételek
szerinti adásvételi szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. július 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

3./ napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel
kapcsolatos döntésekről 

Palik Józsefné: Én óriási árkülönbséget látok. A Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 1 db vizesblokkjának
teljes  felújítását  a  hatvani  cég  3.035.300,-  Ft-ért,  míg  a  budapesti  1.774.424,-  Ft-ért  csinálja  meg,
ugyanazt nyilvánvalóan, ott van három kis WC, három mosdókagyló, tehát ez nagy különbség. Hogy
van ez? Hogy tudja az egyik kihozni kevesebből, a másik meg ennyiből, vagy túláraz?
Papp István:  Nem, ez a  cég különben hatvani,  az IBBL-MOGUL Kft.,  csak ott  is  dolgoznak,  úgy
tudom.
Schósz Gabriella: Csak a székhelyük ott van.
Papp István: Ott a székhelyük, de hatvani cég. Dolgoztak már itt. Nekik kevesebb is elég. Az a lényeg,
hogy szépen meg legyen csinálva, meg normálisan.
Palik Józsefné: Csak nem mindegy az ár. 
Papp István: Hát azért kapták meg ők. A járdafelújításoknál is olyan különbségek voltak, hogy csuda.
Hát ez ilyen.

Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Az öt határozati
javaslatot egyben tette fel szavazásra.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   379  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  intézményfelújítási,  valamint
tervszerű  és  időszerű  karbantartási  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
2017. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának elfogadásáról szóló 121/2017 (II.
23.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Határidő: 2017. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   380  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  intézményfelújítási,  valamint
tervszerű  és  időszerű  karbantartási  feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést és  az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az önkormányzati fenntartású Hatvani Brunszvik Teréz
Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 44.) 1 db vizesblokkjának teljes felújításával az IBBL-MOGUL
Kft.-t  (székhely: 1141 Budapest,  Szugló  utca  82.) bízza  meg  bruttó  1.774.424,-  Ft összegben,  mint  az
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2017.  (II.  18.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   381  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  intézményfelújítási,  valamint
tervszerű  és  időszerű  karbantartási  feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést és  az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  az önkormányzati  fenntartású Hatvani Vörösmarty téri
Óvodában (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 3.) teakonyha kialakításával az IBBL-MOGUL Kft.-t  (székhely:
1141 Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg bruttó 513.810,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára
legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2017.  (II.  18.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen
rendelkezésre áll.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   382  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  intézményfelújítási,  valamint
tervszerű  és  időszerű  karbantartási  feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést és  az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Hatvani  Kodály  Zoltán  Értékközvetítő  és
Képességfejlesztő Általános Iskola (3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) tornaterme főfalainak javítási és
festési munkáival az IBBL-MOGUL Kft.-t  (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) bízza meg bruttó
565.023,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2017.  (II.  18.)



önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen
rendelkezésre áll.

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

 
A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   383  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  az  intézményfelújítási,  valamint
tervszerű  és  időszerű  karbantartási  feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést és  az
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Szociális, Gyermekjóléti és
Egészségügyi  Szolgálat  Hajós  úti  Bölcsőde  (3000  Hatvan,  Hajós  Alfréd  u.  1.)  konyhai  elszívó
motorvédelmének kialakításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.)
bízza meg bruttó 78.181,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi  forrás  Hatvan  Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2017.  (II.  18.)
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2017. évi intézmény felújítások költséghelyen
rendelkezésre áll.

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

4./ napirendi pont 
Előterjesztés  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Program  keretében  pályázatok
benyújtásáról

Papp  István:  Itt  megint  megnyíltak  a  pályázati  lehetőségek,  mi  mindenre  fogunk pályázni.  Szerintem
szakszerűen pályázunk. Ahogy kell. Majd meglátjuk, hogy hová jutunk.
Palik  Józsefné:  Nagyon-nagyon  sokat  dolgoznak  úgy  gondolom a  pályázatírók  a  Pályázati  Osztályon
ezekkel a pályázatokkal és folyamatosan a „nem” választ kapja a város. Tehát ennek azt gondolom hosszú
távon nem lesz jó vége. Ebben is lépni kellene már, hogyha megfelelnek a kiírásnak, minden rendben van,
akkor miért  nem nyer a város egyetlenegy pályázatot  se.  Itt  van, megállt  minden fejlesztés a pályázatok
miatt,  a  piactól  a  könyvtárig,  már  számtalanszor  elhangzott,  hogy szeretnénk vissza  a  könyvtárat,  hogy
visszajöjjön a városba, hiszen méltatlanok azok a körülmények. Nagyon sok könyv dobozba van elrakva,
nem igazából tudják használni, arról nem beszélve, hogy a gyerekek szempontjából sokkal egyszerűbb és
közelebb lenne benn a város szívében, oda még a szülő egyedül is elengedné a gyereket vagy itt van a piac,
nagyon szép tervekkel indultunk és sehol nem tartunk. Tehát azt gondolom, hogy itt is hatékonyan kellene
már lépni valamerre, nyilván a kormányzat felé, ha már ez így történt, hogy segítsék ebben a várost, mert
minden környező település, még jóformán ki sem írták a pályázatot, már megnyerte, arról kapunk tudósítást,
hogy mennyit nyertek és majd mit fognak belőle csinálni és Hatvan miért nem? Azért erre nagyon jó lenne
minél előbb választ kapni és hatékonyan oda hatni, hogy igenis fejlődjön a város, mert hosszú távon megállt
a fejlődése, illetve rövid távon is. A terveink tervek maradnak, ha nincs hozzá pénz, a város önerőből nem
fogja ezeket tudni megoldani és ha itt van a rengeteg uniós pályázat, akkor Hatvan miért nem?
Papp István:  Erre azt tudom mondani, hogy a sportcsarnoknál megoldódott a probléma, az ÁFA ügy. A
sportcsarnok az fog menni. Tehát az ÁFA-t vissza tudja forgatni az építkezésbe és ez egy nagyon jó hír, mert
azon volt a vita, hogy az állami szerv azt mondta, hogy lehet visszaforgatni, a bíróság meg azt mondta, hogy
nem. Ez egy érdekes dolog volt, aztán most tisztázódott az ügy és ez megoldódni látszik. Tehát azt a pénzt,
az ÁFA-t,  amit  be kellene fizetni gyakorlatilag az építkezések után,  meg minden után,  azt  vissza tudjuk
forgatni ugyanúgy a fejlesztésbe. Tehát a sportcsarnok fog menni, a jégcsarnokra is elindult a TAO gyűjtés,
az is  folyamatban van.  Az,  hogy most  jelen  pillanatban  ez  a  helyzet  van,  ez szerintem hamarosan  fog
változni, mert minden változik, az időjárás is, ez is fog változni. Mi azon vagyunk, hogy azok a rosszindulatú
cselekedetek, amik minket érintenek, nem is tudom, hogy mi okból, azok majd előbb-utóbb megoldódnak
maguktól  is  és  mi  azon  dolgozunk,  hogy  a  pályázatokon  nyerjünk.  A  könyvtár  a  szívügyünk,  azt
mindenképpen, ha másképp nem, saját erőből meg fogjuk oldani, hogy visszakerüljön, mert az nem jó helyen
van, tehát központi helyre kell tegyük a könyvtárat. Saját erőből is ugyanúgy fejlesztünk tovább, ahogy eddig
is. 



Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  A hat  határozati
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   384  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Terület-  és  Településfejlesztési
Operatív  Program  keretében  pályázatok  benyújtásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.4.1-16 kódszámú,
„A  foglalkoztatás  és  az  életminőség  javítása  családbarát,  munkába  állást  segítő  intézmények,
közszolgáltatások  fejlesztésével”  című  pályázati  felhívásra.  A  támogatás  mértéke  maximum  bruttó
300.000.000,- Ft lehet. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban
történő eljárásra.

Határidő: 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   385  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Terület-  és  Településfejlesztési
Operatív  Program  keretében  pályázatok  benyújtásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani a  TOP-4.2.1-16 kódszámú,
„Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése” című  pályázati  felhívásra.  A
támogatás mértéke maximum bruttó 200.000.000,- Ft lehet. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok
aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   386  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Terület-  és  Településfejlesztési
Operatív  Program  keretében  pályázatok  benyújtásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.3-16 kódszámú,
„Települési  környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című  pályázati  felhívásra.  A támogatás mértéke
maximum  bruttó  400.000.000,-  Ft  lehet.  A  támogatási  intenzitás  100  %-os.  A  képviselő-testület
felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok,  dokumentumok
aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   387  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Terület-  és  Településfejlesztési
Operatív  Program  keretében  pályázatok  benyújtásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatokat kíván benyújtani a TOP-3.2.1-16 kódszámú,
„Önkormányzati  épületek energetikai  korszerűsítése” című  pályázati  konstrukcióra.  A támogatás  mértéke



maximum  bruttó  400.000.000,-  Ft  lehet.  A  támogatási  intenzitás  100  %-os.  A  képviselő-testület
felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  pályázathoz  szükséges  nyilatkozatok,  dokumentumok
aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   388  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Terület-  és  Településfejlesztési
Operatív  Program  keretében  pályázatok  benyújtásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani a TOP-2.1.2-16 kódszámú,
„Zöld város kialakítása” című pályázati felhívásra. A támogatás mértéke maximum bruttó 800.000.000,- Ft
lehet. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   389  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Terület-  és  Településfejlesztési
Operatív  Program  keretében  pályázatok  benyújtásáról szóló  előterjesztést és  az  alábbi  határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete  pályázatot kíván benyújtani a TOP-1.2.1-16 kódszámú,
„Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés” című  pályázati  felhívásra.  A
támogatás mértéke maximum bruttó 400.000.000,- Ft lehet. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok
aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra.

Határidő: 2017. augusztus 15. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2017. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtandó egyedi támogatási
lehetőségről

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   390  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  2017.  évi  Európai  Mobilitási  Hét
rendezvényekhez nyújtandó egyedi támogatási lehetőségről szóló előterjesztést és az alábbi határozati
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által  meghirdetett  „a  2017.  évi  Európai  Mobilitási  Hét  rendezvényekhez  kapcsolódó  egyedi  támogatási
lehetőségről”  című pályázati  felhívásra.  Az elnyerni  kívánt  pályázati  támogatás  bruttó 1.500.000,-  Ft,  a
támogatási intenzitás 100 %. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz
szükséges dokumentumok aláírására és a nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2017. július 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Rákóczi úti szervizutat érintő forgalomtechnikai módosításról

Papp István: Volt, hogy lekanyarodtak és ott száguldoztak, nekimentek egy fának, meg ilyenek. Meg lett
javítva az út is nekik ott, tehát portalanítva lett, ki lett rendesen egyengetve és most kérnek egy ilyen táblát
is. Mondjuk jogos, végül is.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   391  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6.  melléklete  szerinti
átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy Hatvan, Rákóczi úttal párhuzamos szervizúton az Arany
János utca és Béke út között csak célforgalom behajtása legyen engedélyezve a melléklet szerinti táblák
kihelyezésével.

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

7./ napirendi pont 
Előterjesztés Forgács Simon utcát érintő forgalomtechnikai módosításról

Papp István: Itt arról van szó, hogy a Bosch oldalába sokan szoktak odaállni és elég keskeny ott az utca,
ezért ott megállni tilos tábla legyen végig. Majd hogyha kialakul a másik oldalon a logisztikai központ, oda
parkolók is lesznek építve és úgy jobban el fognak tudni férni, de a lakókat zavarja. Tehát ott megállnak a
Bosch oldalába és nem lehet közlekedni az utcában, ezt szeretnénk ott kitenni.
Marján János: Ezt a határozati javaslatot, ha elolvastátok, itt megszüntetésről van szó.
dr. Kovács Éva: Igen, kiegészítő tábla lenne.
Marján János: Itt most nem arról van szó, hogy tovább pakolunk, hanem megszüntetjük az egészet.
Papp István: Akkor az elírás. 
Schósz  Gabriella:  A bizottság  a  május  24-i  testületi  ülésen  arról  döntött,  hogy a  Forgács  Simon  utca
útkereszteződéseibe legyenek kihelyezve a megállni tilos táblák kiegészítő táblával. A lakók viszont kérték,
hogy az Apafi és az Esze T. utca között ez kerüljön megszüntetésre és most erről lenne a döntés.
Papp István: És milyen okból?
Schósz Gabriella: A Bosch-os dolgozók miatt kerültek ki a táblák, de mivel az Apafi utcától már a bejárat
távol van, ezért a lakók azt kérik, hogy ők meg tudjanak állni a padkán.
Papp István: Értem, tehát lent meg a Kölcsey F. utcánál ott végig megáll.
Palik Józsefné: Ebből megint ugyanaz lesz, mint eddig.
Papp István: Mostanában állandóan ez van. Mindenki azt akarja, hogy előtte semmit ne lehessen.
Marján János: De most itt össze-vissza döntögetünk. Mit mond a Bosch? Mikor csinálnak parkolót?
Papp István: Ha majd kész lesz a logisztikai központ, akkor.
Marján János: Ott be van tervezve parkoló?
Papp István: Gondolom. Hát akkor hogy? A kamionok hová fognak állni?
Marján János: Én értem, csak ez durván sok gépkocsi, hogyha járunk arra. 
Papp István: Horváth Rudi is vett egy területet, illetve volt területe, ott csinált parkolót most. Nekik is kell,
nem férnek el annyi autóval, mert annyi a dolgozó.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   392  /2017.     (VII.   10  .)     számú   –  5  „  igen  ”
szavazattal (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és
működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6.  melléklete  szerinti
átruházott hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Forgács Simon utca Apafi utcai, a Móra Ferenc
utcai és az Esze Tamás utcai kereszteződéseiben a „Megállni tilos” jelzőtáblák, padkán is megállni tilos



kiegészítő táblák kerüljenek megszüntetésre a Robert Bosch Elektronika Kft. felőli oldalára.

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

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.25 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________
         Kondek Zsolt                                    Papp István

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


