
 

  

 
 

    J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2017. augusztus 30-án, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 

  
 Kondek Zsolt     bizottsági elnök helyettes  
 Bagi Miklós     bizottsági tag   
 Palik Józsefné     bizottsági tag   

         Marján János   bizottsági tag   
 
Papp István, bizottsági elnök igazoltan távol volt. Az ülés levezető elnöke Kondek Zsolt, a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök helyettese. 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   
dr. Szikszai Márta  jegyző 
dr. Kovács Éva  aljegyző 
dr. Veres András  ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Gulyás Katalin  városi főkertész 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Nagy Ferenc Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar  
  Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Bagyinszki Gyula  Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Maruzsné Németh Beáta  Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
Havassy Kálmán   Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetője  
Smidné Vereb Julianna  Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
Széll-Fehér Martina   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
     Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetője 
Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 
 

***** 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy 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 Bagi Miklós bizottsági tag legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Bagi Miklós bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 35. napirendi pont után 
a következő napirendi pontokat: 



 

  

 
 

 Előterjesztés az „I. világháborús emlékmű létrehozása” tárgyú pályázat 
megvalósításához kapcsolódó döntésekről  

 
  Előterjesztés a „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ) 
Előterjesztő:      Horváth Richárd polgármester 
Előadó:      Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
    

 Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálásához kapcsolódó szakértői és 
tervezői díjról  

 
  Előterjesztés az újhatvani sportpark létesítéshez kapcsolódó munkákról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ) 
Előterjesztő:      Horváth Richárd polgármester 
Előadó:      Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 

 Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési  Alapítvány kuratóriumi 
tagságának változásáról  

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

 
A bizottság elnök helyettese az új napirendek miatt olvasási szünetet rendelt el, majd kérte, hogy 
szavazzanak az új napirendi pontok felvételéről. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti öt előterjesztést felvegyék napirendre. 
 
Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnök helyettese szavazásra 
bocsátotta a napirendet. 
 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
424/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. augusztus 30-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

 
1.  Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves beszámolójáról és feladat-

végrehajtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

 
2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

3. Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 



 

  

 
4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és 

feladat-végrehajtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

  
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
Előterjesztő az 1-6. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó az 1-6.  napirendi pontig:   dr. Veres András ügyvéd 

 
7. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

9. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola fűtési költségének támogatásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
Előterjesztő a 7-9. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 7-9.  napirendi pontig:   Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási   

 irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
11. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon 

létesítendő jégcsarnok elektromos ellátásának biztosítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
   Előterjesztő a 10-11. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
  Előadó a 10-11. napirendi pontig:   dr. Kovács Éva aljegyző 
 

12. Előterjesztés a településfejlesztéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
  Előadó:   Szabó János főépítész 
 

13. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

14. Előterjesztés parkolóhely létesítési hozzájárulás megfizetéséről szóló megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

15. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött üzemeltetési szerződés 
módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 



 

  

 
 

16. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződés módosításának 
utólagos jóváhagyásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó 
bérleti-üzemeltetési szerződésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

19. Előterjesztés a hatvani 0244/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 
megállapodásról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés a hatvani 10128/21 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően kötendő 
megállapodásról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés a látványraktár kialakításához kapcsolódó tervezési szerződés megszüntetéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

22. Előterjesztés kockázatértékelési dokumentáció elkészítéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Előterjesztő a 13-24. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 13-24. napirendi pontig:   Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

     irodavezető  
 

25. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
26. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)         
 
Előterjesztő a 25-26. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 25-26. napirendi pontig:   Dudásné Csikós Ágnes ált. igazgatási osztályvezető  

 
27. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

Előterjesztő:   Horváth Richárd polgármester 
  Előadó:  Tóth Ivett pályázati osztályvezető      
  

28. Előterjesztés kétnyári virágok és virághagymák beszerzéséről és szállításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

  Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó:   Gulyás Katalin városi főkertész 



 

  

 
 

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

30. Előterjesztés zajvédő fal javítási munkáiról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
31. Előterjesztés a Zagyva folyó töltésén megépült kerékpárúton található sorompók és lezáró oszlopok 

helyreállítási munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

32. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
33. Előterjesztés a Szalkai utcában parkolóhelyek kijelöléséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

34. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről  
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Tájékoztató a 3-as számú főút forgalmi rendjének felülvizsgálatáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Előterjesztő, előadó a 29-35. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
           irodavezető  

 
36. Előterjesztés  az  „I. világháborús  emlékmű  létrehozása”  tárgyú  pályázat  megvalósításához   

 kapcsolódó  döntésekről  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ) 
 

37.  Előterjesztés a „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ) 

 
Előterjesztő a 36-37. napirendi pontig:      Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 36-37. napirendi pontig:      Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

    
38. Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálásához kapcsolódó szakértői és tervezői díjról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ) 
 

39.  Előterjesztés az újhatvani sportpark létesítéshez kapcsolódó munkákról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ) 
 
Előterjesztő a 38-39. napirendi pontig:       Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 38-39. napirendi pontig:     Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési       

    irodavezető  
 

40. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi tagságának 
változásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ) 
 

Előterjesztő:      Horváth Richárd polgármester 
Előadó:      dr. Kovács Éva aljegyző  
 

41.  Egyebek 
 
 



 

  

 
 
ZÁRT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági elnöke 
Előadó:         dr. Kovács Éva aljegyző 

 
2. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész       
 

3. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról és díjazásáról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  

Előterjesztő:  Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
  Előadó:  Gulyás Katalin városi főkertész  

 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
425/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja                                 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
(cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2017. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
426/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
 



 

  

 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 
(cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. 2017. első féléves feladat-végrehajtásról szóló 
szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

dr. Veres Anrás ügyvéd 
Tisztelt Elnök Úr! Az első hat napirendi ponthoz egyben szeretnék egy kis hozzáfűzést tenni. 
A szokásoknak megfelelően, a munkaterv alapján készültek ezek a beszámolók, jogszabályi 
kötelezettségünk már nincs arra, hogy félévkor a tevékenységről és a pénzügyi helyzetről 
beszámolót készítsenek a cégek, illetve a cégvezetők, de annak érdekében, hogy a tulajdonos 
önkormányzat megfelelően lássa félévkor is a cégek helyzetét, így a munkaterv fontosnak 
tartja azt, hogy tájékoztatva legyenek a képviselők, illetve a tulajdonosi jogokat gyakorló 
képviselő-testület a pillanatnyi helyzetről. Valamennyi cégnél elmondhatjuk, hogy 
elkészültek a beszámolók, a tevékenységi beszámolók, felügyelő bizottsági ülés valamennyi 
cégnél volt. Tekintettel arra, hogy ez nem jogszabályi kötelezettség, könyvvizsgálói audit 
nem kell ezeknek a beszámolóknak az elfogadásához, de a legtöbb felügyelő bizottsági 
ülésen részt vettek a könyvvizsgálók, akik folyamatosan végzik a cégeknél a könyvvizsgálati 
tevékenységet. Minden cégről egyben mondhatjuk, hogy valamennyi kizárólagosan Hatvani 
Város Önkormányzatának a tulajdonát képező, egyszemélyes Kft. Amit figyelnünk kell a 
cégeknél félévkor, illetőleg év végén különösen, valamint a mérleg készítésekor, hogy a cég 
jegyzett tőkéje és a saját tőkéjének az aránya megfelel-e a jogszabály által előírtaknak. 
Amennyiben, esetlegesen nem felelne meg, akkor a tulajdonosnak van kötelezettsége a 
jegyzett tőkének a helyreállítása érdekében. Az előző években volt olyan eset, mikor erre 
szükség volt, most mondhatjuk, hogy valamennyi cégnek megfelelő a jegyzett tőke- saját 
tőke aránya, tehát a tulajdonosnak pénzügyi és jogi kötelezettsége nincs a cégek 
vonatkozásában, tehát az üzleti terveknek megfelelően, időarányos teljesítések mellett. Ezt 
mind a hat cégre vonatkozóan mondtam, a többi napirendi pontban nem fogom elmondani, 
de fontos, hogy így, egységesen lássuk, hogy az önkormányzati tulajdonban álló cégek 
vonatkozásában a tulajdonosnak semmi nemű kötelezettsége a cégek tekintetében nincsen. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Annyit szeretnék elmondani, hogy hála Istennek, és a cégvezetőknek, a cégek rendben 
működnek. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a két határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
427/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 



 

  

 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 
10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
428/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 
10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2017. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tisztelt Bizottság, Kedves Vendégek! Én nagy örömmel olvastam ezt a szerződés 
módosítást, hiszen majdnem minden bizottsági ülésen elmondtam, hogy a saját cégünk, 
nagyon sok pénzt tettünk bele, nagyon jól működik, vétek lenne kiengedni a kezünkből. Én 
azt gondolom, hogy Hatvan város gyerekeinek, illetve aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi, 
azoknak maximálisan eleget tesznek, nagyon sok fejlesztést kaptak, és nagyon sajnálnám, ha 
az önkormányzat egyszer ezt kiengedné a kezéből. Úgyhogy ezt a szerződést örömmel 
olvastam. Köszönöm szépen! 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Akkor nagy örömmel tölt el, hogy egyetértünk. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
429/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
 
 



 

  

 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2013. december 19. napján 2014. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
munkahelyi és közétkeztetési közfeladatok ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződést 
a határozat melléklete szerinti tartalommal közös megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen Elnök Úr! Egy-két kérdésem van. A beszámolóból kitűnik, hogy 81 milliós 
követelés van. Ki nem fizet a Kft-nek? Az önkormányzati beszámolóban 109.488.000,- Ft került 
átutalásra, ami az éves keret 52,7 %-a. Ezzel szemben, hogy 81 milliós követelés van, van egy 76 
milliós tartozás. Hogyan tud így normálisan működni a Kft? 
 
Maruzsné Németh Beáta ügyvezető 
Ez a Bosch-sal kapcsolatos. A Bosch-nak van kiszámlázva, és a következő hónapban fizette ki. Ez 
nem lejárt tartozás, ez egy 60 millió forintos tétel, és a 70 millió forintos kötelezettség is ebből 
adódik javarészt. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Ez a kimutatás arra a napra szól, amikor a mérleg készült, a mérleg készítés napján lévő állapotot 
tükrözi. A folyamat rendben van. Egy hónap múlva rendeződik. 
 
Bagyinszki Gyula ügyvezető 
Van a vállalkozói rész, ők abszolút piaci alapokon működnek, ami azt jelenti, hogy mikor én 
kiszámlázok valamit, akkor a szállító nem egyből fizet. A nagyvállalatok akár 45 napos fizetési 
határidővel szeretnek működni, a teljesítést követően. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, ennyi volt a kérdésem. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a két határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
430/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és 
feladat- végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 



 

  

 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. I. félévre szóló 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
431/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és 
feladat- végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. első féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
432/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
2017. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 



 

  

 
433/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági 
határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
  
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
2017. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
434/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2017. I. félévre szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
435/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
 
 
 



 

  

 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2017. első féléves feladat-végrehajtásról szóló 
szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
7. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
436/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
  
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy aki elfogadja 
a rendeletet-tervezetet, az igennel szavazzon. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
437/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan                                        
Város  Önkormányzata  2017.  évi  költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek. 

 



 

  

 
9. napirendi pont 
Előterjesztés az  Újhatvani  Római  Katolikus  Általános Iskola fűtési költségének  
támogatásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Az iskola igazgató asszonyának levele alapján az intézmény működési 
költségeire nagy hatással van a közüzemi számlák közül a fűtés számla, ezért szeretnék, 
hogy az önkormányzat az iskola működéséhez hozzájáruljon. Szerintem valamennyi városi 
intézményben, iskolában, óvodában nagy a fűtési költség, a többi iskolánál nem okoz gondot 
ez a fűtési számla kifizetése? Ha valamelyik hatvani iskola ilyen helyzetbe kerül, akkor őket 
is megsegítjük? Senkit nem akarok megbántani, de ha az egyház működteti minden szinten, 
akkor hozzá kellene tenni azt az összeget is, mert azt gondolom, hogy szükségük lenne a 
többieknek is, mert tényleg a fűtésszámla minden intézményben nagyon sokat jelent a 
költségvetésükből. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Probléma merült föl az iskolánál, osztályvezető asszony el tudja mondani. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Geotermikus fejlesztési munkák lettek elvégezve a Római Katolikus Általános Iskolában, a 
mérőórát idén tudtuk felszereltetni az iskolával közösen. A fűtési költség több lett, mint 
amire számítottak. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
438/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola fűtési költségének 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Iskola 
támogatásának előirányzatát 500 e Ft összeggel megemeli, melyet az intézmény a közüzemi 
számlákon belül gázdíj számlák kifizetésére fordíthat. 
Az 500 e Ft összeg fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében, az általános tartalékból 
kerül átcsoportosításra. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 



 

  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
439/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Intézmény létszámkeretének meghatározásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény  (székhely: 
3000 Hatvan, Szepes B. út 2.), mint költségvetési szerv létszámkeretét 2017. szeptember 1. 
napjától 5 álláshellyel megemeli és összesen 65 álláshellyel hagyja jóvá. 
A létszámbővítéssel járó személyi kiadások növekedésére a Hatvan Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény költségvetése fedezetet nyújt. 
 
Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
11. napirendi pont 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon 
létesítendő jégcsarnok elektromos ellátásának biztosítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
440/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/40 hrsz.-ú 
ingatlanon létesítendő jégcsarnok elektromos ellátásának biztosítása érdekében pénzeszköz 
átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére a 
hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnok elektromos energia ellátásához 
szükséges mérőhely kialakítása érdekében – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-               
testülete 356/2016. (V. 12.) határozatával biztosított 361.980.261,- Ft támogatás terhére - 
bruttó 1.257.300- Ft pénzeszközt ad át.  
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az általános              
tartalék terhére rendelkezésre áll.  
 

Határidő: azonnal (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki és Városfejlesztési  
              Iroda útján” 
 
 
 
 



 

  

 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a  településfejlesztéssel  és településkép - érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló új  önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy aki elfogadja 
a rendeletet-tervezetet, az igennel szavazzon. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
441/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „a településfejlesztéssel és 
településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról” című előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek. 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
442/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 
Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített 2017. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokra vonatkozó alábbi 
beruházásokat: 

Ivóvíz ágazat esetén: 
1. Hatvan Sportcsarnok ivóvíz vezeték építése       6.580 eFt+Áfa 

D160 KPE 230 fm, tolózár aknával, tűzcsappal  
631/2017 számú terv szerint  
indoklás: városfejlesztés érdekében  

Szennyvíz ágazat esetén: 
1. Hatvan Sportcsarnok 212 fm szennyvízvezeték építése               11.240 eFt+Áfa 
    DN200 KG-PVC 205 fm, aknákkal tisztító idomokkal 
    631/2017 számú terv szerint 
    indoklás: városfejlesztés érdekében  
2. Szennyvíztelep iszapvíztelenítő gépház átalakítása     12.500 eFt+Áfa 
    indoklás: iszapprés korszerűsítéssel összhangban 
3. Szennyvíztelep iszapkihordó csiga korszerűsítése         4.900 eFt+Áfa 
    indoklás: iszapprés korszerűsítéssel összhangban 
4. Szennyvíztelep uszadék, homokvíztelenítő és nitrát szivattyú felújítása      4.500 eFt+Áfa 
    indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 
5. Szennyvíztelep légfúvó felújítása 2db        3.300 eFt+Áfa 
    indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 



 

  

 
6. Köztéri szennyvíz átemelő szivattyúinak felújítása/cseréje     10.000 eFt+Áfa 
    indoklás: műszaki állapotuk nagy felújítást igényel 
7. Szennyvízakna fedlapok felújítása           2.400 eFt+Áfa 
    indoklás: közlekedésbiztonság állagmegóvás érdekében 
8. Házi átemelős rendszerek felújítása korszerűsítése 
    155 db átemelőben nyomóvezeték cseréje fix kivitelűre (50 db/év)       1.580 eFt+Áfa 
    indoklás: rossz konstrukció miatt a lakosságnál szennyvízelöntést okozhat a hiba 

Ivóvíz és szennyvíz ágazat összesen:                          57.000 eFt + Áfa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jóváhagyott munkákról 
értesítse a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t. 

Határidő: 2017. szeptember 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
443/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó 
munkákról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez 
kapcsolódó 2017. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. végezze el. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés tervezetek aláírására. 

Határidő: 2017. szeptember 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés parkolóhely létesítési hozzájárulás megfizetéséről szóló megállapodás utólagos  
jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
444/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a parkolóhely létesítési hozzájárulás megfizetéséről szóló megállapodás 
utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvani Társasház 
Projekt Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bástya u. 6.) és Hatvan Város Önkormányzata között 
2017. július 11. napján a hatvani 5167 hrsz.-ú ingatlanon építendő társasházzal kapcsolatos 
parkolóhely létesítési hozzájárulás megfizetéséről szóló, a határozat mellékletét képező 
megállapodást. 



 

  

 
Határidő: 2017. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött üzemeltetési 
szerződés módosításáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
445/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött üzemeltetési 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 2015. október 30-án a 700/2015 (X. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, 
közterületeken elhelyezett hirdető berendezések üzemeltetésére megkötött szerződést módosítja és 
egységes szerkezetbe foglalja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület a szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. (szerződés módosítására)   
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződés  
módosításának  utólagos  jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
az öt határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
446/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megkötött vállalkozási szerződés 
módosításának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű 
Zrt. (3300 Eger, Hadnagy u. 2.) és Hatvan Város Önkormányzata között 2016. október 11. napján 
a szennyvíz ágazati beruházások in-house módon történő elvégzésére létrejött vállalkozási 
szerződés 1. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. 



 

  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
447/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás módosítását a mellékletekkel együtt.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat melléklete szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra 
vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm, Elnök Úr! (Idéz az előterjesztésből) A tervezet már rendelkezésünkre áll? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Megküldték a tervezetet, részünkről rendben van, de más önkormányzatok variálnak. Ha 
bekerül egy olyan változtatási kérelem, vagy úgy fogadják el egyes önkormányzatok, hogy 
érdemi változtatás nem történik, akkor azt utólag hozzuk be, azzal, hogy már mindenki 
elfogadta. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Akkor nincs is beleszólásunk, vagy akkor újra? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, akkor újra behozzuk.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ez volt számomra a kérdés, és itt szeretném megemlíteni, hogy vasárnap este, a Tabán úton, 



 

  

 
pontosan a mi házunkban hatalmas dugulás volt, a szennyvíz rendszer eldugulásából eredt, 
és az ott lakók nem tudták használni se a wc-t, semmit, az volt a legnagyobb gond, hogy az 
egész Tabán úton el volt dugulva. Este 11-kor jött a dugulás-elhárítás gépe, és a Tabán 
elejétől kellett átmosni a csatornát végig. Egyébként bugyogott fel a földszinten, a lakóknál 
mindenhol a szennyvíz. Azt szeretném mondani – mert elhangzott a dolgozóktól, hogy ezt 
nagyon sűrűn kell karbantartani, mert elavult a szennyvíz rendszer – hogy akkor ezt a 
tevékenységet sokkal hatékonyabban és gyakrabban kellene elvégezni. Időszakosan meg kell 
tisztítani a rendszert. Egy hónap alatt másodszor következett be, hogy annál a lakónál feljött 
a szennyvíz, és akkor is a nagy rendszerben volt a hiba. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Jelezni fogjuk ezt a problémát, hogy a karbantartási munkákra fordítsanak nagyobb 
hangsúlyt. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Gondolom mindenhol, nem csak a Tabán úton, ez azért mindenhol probléma, csak most itt 
jelentkezett. Tehát egész Hatvanban szeretnénk a karbantartást. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
448/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra 
vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közműves ivóvízellátás közszolgáltatás 
ellátására, valamint a közműves szennyvíz-szolgáltatás ellátására vonatkozó bérleti-üzemeltetési 
szerződést köt a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (székhely: 3300 Eger, Hadnagy utca 2.). 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti-üzemeltetési szerződések 
aláírására azzal, hogy a szerződéseket az aláírást követően utólagos jóváhagyás érdekében 
terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 
 
Határidő: 2017. október 30. (a szerződések aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a  hatvani   0244/7   hrsz.-ú   ingatlan  belterületbe  vonását  megelőzően  kötendő  
megállapodásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 



 

  

 
449/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági 
határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0244/7 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően 
kötendő megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a hatvani 0244/7 helyrajzi 
számú ingatlan belterületbe vonását kérelmező tulajdonosával a magánerő bevonásával 
megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) 
önkormányzati rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása esetén irányadó 
szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. október 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés megelőzően kötendő megállapodásról a hatvani 10128/21 hrsz.-ú ingatlan 
belterületbe vonását megelőzően  kötendő  megállapodásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
450/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 10128/21 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően 
kötendő megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 349/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
451/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 10128/21 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonását megelőzően 
kötendő megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
 
 



 

  

 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a hatvani 10128/21 helyrajzi 
számú kivett zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kérelmező tulajdonosaival a 
magánerő bevonásával megvalósuló, útépítés és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól 
szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendeletének, a külterületi ingatlanok belterületbe vonása 
esetén irányadó szabályairól szóló 4. §-ában foglaltak szerint. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2017. október 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a látványraktár kialakításához kapcsolódó tervezési szerződés  
megszüntetéséről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
452/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a látványraktár kialakításához kapcsolódó tervezési szerződés 
megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 12. szám alatti            
5231/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő múzeum épület látványraktárral történő bővítésének építési 
engedélyezésű terv szintű építészeti-műszaki tervezésére a KOVATERV Kft.-vel megkötött 
szerződést közös megegyezéssel megszünteti bruttó 444.500,- Ft elszámolási összeggel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést 
megszüntető okirat aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet alapján az általános tartalékkeretből volt biztosítva. A különbözet más célú 
felhasználás érdekében felszabadításra kerül. 
 
Határidő:  2017. szeptember 15. (szerződés megszüntetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés kockázatértékelési dokumentáció elkészítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
  



 

  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
453/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a kockázatértékelési dokumentáció elkészítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 22 db önkormányzati intézmény Legionella 
baktérium kockázatértékelési dokumentációjának elkészítésével a Work Trend Kft.-t (3000 
Hatvan, Kölcsey F. u. 40.) bízza meg bruttó 977.900.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.               
(II. 18.) önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében, a 2017. évi városüzemeltetési feladatok között, 
a Környezetvédelmi feladatok költséghelyen bruttó 977.900.- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a nyolc határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
454/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

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” 

 
455/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 



 

  

 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Brunszvik Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 44.) érintésvédelmi felülvizsgálata során 
feltárt hiányosságok pótlási munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 717.550,- 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” 
 
456/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár út 49-51.) érintésvédelmi felülvizsgálata során 
feltárt hiányosságok pótlási munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 387.350,- 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” 
 
457/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda Mesevilág tagóvodája (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 13.) 
érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok pótlási munkáinak elvégzésével Kovács 
Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 508.000,- 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” 
 



 

  

 
458/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági 
határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor Kálmán utca 13.) érintésvédelmi felülvizsgálata során 
feltárt hiányosságok pótlási munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 450.850,- 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” 
 
459/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 3.) érintésvédelmi felülvizsgálata során 
feltárt hiányosságok pótlási munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 711.200,- 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” 
 
460/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani 
Varázskapu Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt 
hiányosságok pótlási munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 762.000,- 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” 
 
461/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Hatvani Idősek 
Napközi Otthona (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 5.) érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt 
hiányosságok pótlási munkáinak elvégzésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.028.700,- 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” 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a tíz határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
462/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Sándor utca Nagy Sándor utca és 
Szabadság út közötti szakaszának a felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 16.394.659,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

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



 

  

 
 
463/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zsilip utca felújítási munkáival a KAVICSÚT 
Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 6.806.565,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
464/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dolgozók útja felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
8.063.116,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
465/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zöldfa utca felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
12.283.440,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

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



 

  

 
466/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági 
határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váczi Mihály utca felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
10.180.028,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
467/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Forgács Simon utca Apafi utca és Kölcsey 
Ferenc utca közötti szakaszának a felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 11.234.420,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
468/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdú utca felújítási munkáival a KAVICSÚT 
Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 11.041.786,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

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



 

  

 
469/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági 
határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kosztolányi út Apafi utca és Esze Tamás utca 
közötti szakaszának a felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő 
utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 8.767.166,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
470/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András utca felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
8.797.671,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
471/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tabán út Zrínyi utca és Kinizsi utca közötti 
szakaszának a felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 
4. em. 111.) bízza meg bruttó 7.322.566,- 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 az „Útfelújítások, útépítések” 
költséghelyen 6.431.150,- Ft erejéig, illetve az „Általános tartalék” költséghelyen 891.416,- Ft 
erejéig rendelkezésre áll. 

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



 

  

 
25. napirendi pont 
Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
472/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és 
hagymavásárlást szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 1999-2017. 
között született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként, az önkormányzat által 
megállapított szociális ellátásában részesülők részére. A kedvezményes terményvásárlásban 
részesülhetnek azok a személyek is, akik a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala 
által – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai szerint 
- megállapított rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
által folyósított ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 kg burgonyát, 10 
kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy az önkormányzat 
felé lejárt határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A kedvezményes vásárlási lehetőség 
csak egy jogcímen vehető igénybe. 
 
Határidő: 2017. október 30. (akció lebonyolítására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 
 
473/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. október 14-ére tervezett kedvezményes 
burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Polgár Viktória egyéni vállalkozótól (székhely: 9144 Kóny Pattantyús u. 2.) rendeli meg a 
burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a hagymát 15.000 kg mennyiségben 3 
kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 10.382.250,- Ft értékben.  
 
A képviselő-testület az almát Szaniszló Tamás családi gazdálkodótól (székhely: 3000 Hatvan, 
Sahalom út 2.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 kg 
mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben bruttó 7.620.000,- Ft értékben. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
1/2017. (II.18.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő 
„burgonya- hagyma- almaosztás”, valamint a segélyezés költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2017. szeptember 30. (a szállítási szerződések megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 



 

  

 
26. napirendi pont 
Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a  határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
474/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

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

 
Papp Zoé Doroti, Balog Patrik, Bödecs Barnabás, Varga Lara, Hegyi Márk János, 
Csertyaszki Péter, Kővári Laura, Sallai Adél, Dávid Laura Réka, Kommenda Dóra, 
Pethő Zsombor, Sisa László, Nyíri-Szujer Lili és Nyíri-Szujer Fruzsina 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 560.000,- Ft – azaz 

ötszázhatvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a 
szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” előirányzat terhére. 

           
 Határidő:     30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
 Felelős:       Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Itt név szerinti szavazás lesz, átadom a szót jegyző asszonynak. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Köszönöm szépen! Egy határozati javaslat van. „Abc” sorrendben kérem a bizottság tagjait, 
hogy mondják jegyzőkönyvbe szavazatukat, utoljára az ülést vezető elnök helyettes szavaz. 
-Bagi Miklós 
-Igen 
-Marján János 
-Igen 
-Palik józsefné 
-Igen 
-Kondek Zsolt 
-Igen 
-Köszönöm szépen! A határozatot a bizottság elfogadta. 



 

  

 
 (A névszerinti szavazás jegyzőkönyve mellékelve) 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
475/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 306/2017. (V. 25.) számú határozata alapján indult és a 362/2017. (VI. 
29.) számú határozattal módosított, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás esetében nyertes ajánlattevőnek az E2 Hungary Zrt. 
(székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) 
pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 2.424.961.-Ft + ÁFA 
összesített ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés kétnyári virágok és virághagymák beszerzéséről és szállításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
476/2017. (VIII. 30.) 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 
kétnyári növények és virághagymák beszerzésével Horváth Tihamér egyéni vállalkozót (székhely: 
3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza meg bruttó: 1.835.000.- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
számú önkormányzati rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 
2017. évi kiadásai között “Virágbeszerzés közterületre “ költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés Szinyei  András  önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 



 

  

 
477/2017. (VIII. 30.) 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 Peresi utca végén található 
rossz állapotú aszfaltos útburkolat javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 871.220,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között, Szinyei András önkormányzati 
képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés zajvédő fal javítási munkáiról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
478/2017. (VIII. 30.) 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 Bibó István utcában található megrongálódott 
zajvédő fal léceinek a helyreállítási, javítási munkáival a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bruttó 489.000,-Ft összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés a Zagyva folyó töltésén megépült kerékpárúton található sorompók és lezáró 
oszlopok  helyreállítási  munkáiról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
479/2017. (VIII. 30.) 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 Zagyva folyó Boldog-Hatvan közötti töltésén 
megépített kerékpárúton található sorompók és lezáró oszlopok helyreállítási munkáival a 
MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 482.000,- Ft összegben. 



 

  

 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben, a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

32. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a nyolc 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
480/2017. (VIII. 30.) 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, Legány Ödön utca 
Turai úti csomópontjánál „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kerüljön kihelyezésre. 
 
481/2017. (VIII. 30.) 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, Bem József utca, 
Legány Ödön utca és Móricz Zsigmond utca Turai úti kereszteződéseinél „Lakott terület kezdete” 
és „Lakott terület vége” jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre. 
 
482/2017. (VIII. 30.) 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, Hatvan, Kazinczy utca Szabadság utcai 
csomópontjába „Mezőgazdasági vontatóval” és az „Állati erővel vont gépjárművel” behajtani tilos 
jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre a meglévő hármas behajtani tilos jelzőtábla helyett. 
 
483/2017. (VIII. 30.) 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, Hatvan város területén lévő 
forgalomlassító küszöbök előtt helytelenül kihelyezett „Bukkanó” jelzőtáblák helyére „Egyenetlen 
úttest” jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre. 
 
484/2017. (VIII. 30.) 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, Szabadság utcában a 
sebességcsökkentés alá vont teljes útszakaszra legyen érvényes a 30 km/h sebességkorlátozás.  
 
485/2017. (VIII. 30.) 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 „Egyirányú utca” jelzőtáblák 
kerüljenek kihelyezésre a Gábor Áron utca Mészáros Lázár úti és Czóbel Béla utcai 
kereszteződéseinél. 



 

  

 
 
486/2017. (VIII. 30.) 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 Kossuth tér – Mártírok útja 
kereszteződésénél a Mártírok útja felől a meglévő „Állj elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla alá 
kerüljön kihelyezésre az út vonalvezetését ábrázoló kiegészítő tábla. 
 
487/2017. (VIII. 30.) 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, Thurzó utcában lévő 
„Egyirányú út” jelzőtábla alá kerüljön kihelyezésre a kerékpárosok forgalmi irányát jelző 
kiegészítő tábla. 
 
33. napirendi pont 
Előterjesztés a Szalkai utcában parkolóhelyek kijelöléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
488/2017. (VIII. 30.) 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 melléklet szerinti terv alapján a 
Hatvan, Szalkai utcában a parkolóhelyek és a forgalomtól elzárt területek kerüljenek felfestésre, 
valamint a KRESZ táblák kihelyezésre. 
 
34. napirendi pont 
Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Természetesen fogom támogatni, viszont már többször elmondtam, hogy 
a Gódor u. 2-től 16-ig, vagy 21-ig, tehát a kétemeletes sorházak között abszolút nincsen 
közvilágítás. Ott olyan sötét van, és sűrű a növényzet, illetve sok az idős lakó, egyedül élő, 
és félnek. Bejön az ősz, korán sötétedik, még a boltba se mernek lemenni, mert a házak 
között nincs semmiféle közvilágítás. A Gódor utca egyik oldalán van, (az óvoda oldalán), de 
az is igen gyér. Tisztelettel javasolnám, hogy erre valami megoldást találjunk, tudom, hogy 
ez nem kevés pénz, de a lakók nyugalma, biztonsága érdekében érdemes lenne 
elgondolkodni, hogy ott valamilyen közvilágítást építsünk ki. Nézzük meg, milyen 
lehetőségek vannak. Nagyon sokan panaszkodnak, idősek, nők, férfiak, hogy nem mernek 
este már kijönni. Ott, a házakban nyitott folyosós rendszer van, a környék elég veszélyes is. 
A Tabán u. 22-nél például a gyönyörű, újra burkolt épületből már ki van szakítva egy rész. 
Nagyon fontos lenne ott a közvilágítás megoldása. Köszönöm szépen! 
 
 
 



 

  

 
Schósz Gabriella irodavezető 
Van egy listánk a város területéről. Három helyen lenne még szükség közvilágítási 
lámpatestekre. A körzetes képviselők javaslatára hoztuk be ezt a hálózatfejlesztést, ezek 
zömmel olyan helyre készültek, ahol ott van a hálózat és a lámpaoszlop, és csak rá kell 
helyezni a közvilágítási lámpát, egy vagy két eset kivételével. Szerintem már igényként fel 
van véve ez is, amit jelzett képviselő asszony, ahogy lesz rá lehetőség intézkedni fogunk a 
fejlesztésről. 
 
Kondek Zsolt bizottsági alelnök 
Ilyen probléma van az én körzetemben is, a Hétvezér utca, ahol út nincs, az egyetlen 
makadám út, kátyúzzák folyamatosan, és világítás sincs. Addig tudunk nyújtózkodni, amíg a 
takarónk ér, most ebből a keretből ennyire futotta. Amennyiben lesz, folyamatosan, én is a 
saját keretemből általában mindig létesítek minden évben legalább lámpát, járdaszakaszt, 
ezekre költeni kell. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
489/2017. (VIII. 30.) 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 Hatvan város belterületén történő közvilágítás 
fejlesztési munkálatok elvégzésével (1 db kandeláber, 50 m kábel és 27 db lámpatest elhelyezése) 
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 7.124.700,- 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 „Közvilágítás bővítése” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
35. napirendi pont 
Tájékoztató a 3-as számú főút forgalmi rendjének felülvizsgálatáról 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nekem véleményem lenne erről a dologról. Az előterjesztés, illetve a felülvizsgálat – nem 
tudom hány bizottságin és testületin átbeszéltük, hogy óriási probléma Hatvan város 
közlekedése – azt írja, hogy egyszerre többféle beavatkozást azért nem javasolnak, mert 
abból nem lehet egyértelműen tudni, hogy melyik beavatkozás okozza a javulást, esetleg a 
romlást. A forgalmi rendbe történő beavatkozást lépésenként célszerű elvégezni. Ezek 
szerint, ha nem tudják, hogy mit javíthat, vagy mit ronthat, akkor mire fizettünk eddig? 
Telnek a hónapok és még mindig nem tartunk sehol, bár, nem bánnám, ha egyszerre csak egy 
beavatkozást végeznének, mert ugye akkor kiderülne, hogy ez működik, vagy nem működik. 
Mikorra várható ebben előrelépés? Kísérletezgetünk. Akkor menjünk lépésenként, mert 
nagyon sok pénzt kifizettünk, majd ki fog derülni, hogy az jól működik, vagy nem. De ha azt 
írjuk le, hogy nem célszerű egyszerre több beavatkozás, az rendben van, de akkor javasolja, 
hogy melyikkel kezdjük. Erre a tanulmányra nagyon sok pénzt kifizetett a város. 
Hangoljuk át a lámpákat, meglátjuk mi történik. Két nap után ki fog derülni, hogy működik-
e ez a városban vagy nem működik. Húzzuk az időt. Most eltelt a nyár, kevesebb volt a 
forgalom, most itt az ősz, elindul iskola, óvoda, mindenki jön-megy egyszerre, de még 



 

  

 
mindig várakozunk, hogy mi működik, vagy ez, vagy az, megint eltelik egy év, megint 
fizetünk rá valamennyit, ez így nem működik, és élhetetlen lesz a város. Mindenki 
panaszkodik, veszekedik, nem halad, bedugul a város, életveszélyes átmennie a 
gyalogosnak. Induljunk már el valahol! Javaslom, csináljunk egy valamit, nézzük meg két 
nap múlva, vagy adjunk egy hónapot, de akkor látjuk azt a belátható határidőt, hogy mi az, 
amin még változtatni kell. Én ezt abban az esetben tudnám megszavazni, ha ez így lenne 
leírva. Sok pénzt költöttünk rá, ők tanulmányt készítettek, de adjanak hozzá javaslatot, ne 
csak találgassunk, hogy így meg úgy. 
 
Kondek Zsolt bizottsági alelnök 
Képviselő asszony, maximálisan egyetértünk, mi is itt élünk, itt közlekedünk a városban, 
engem is határozottan bosszant egy-két dolog, ezért jeleztük is ezt a Közútkezelőnek, és 
ezért készült ez a tanulmány. Átadnám a szót osztályvezető asszonynak, hogy az 
engedélyezési eljárásról mondjon pár szót, hogy hol járunk jelen pillanatban, melyik lépésnél 
tartunk. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Elkészítette az Unitef-Szalamandra Kft. ezt a tanulmány tervet, le is írta a kolléganő az 
előterjesztésben, hogy első lépésben a jelzőlámpák ütemezését javasolta a tervező cég. A 
tervező be is adta még augusztus hónapban a terveket az Állami Közútkezelőnek 
engedélyezésre, viszont onnan nem kaptuk még meg a választ, hogy az átprogramozást 
engedélyezik-e. Ezért nem történt még semmi. Második lépésnek javasolták a templomnál 
lévő gyalogátkelőhelynek az áthelyezését, ezekre folyamatban van az árajánlat bekérése. 
 
Kondek Zsolt bizottsági alelnök 
Köszönöm szépen. Haladunk tovább ezen az úton, mi élünk itt, nekünk kell ezzel 
foglalkozni. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Még annyit szeretnék mondani, hogy ami az előterjesztésben le van írva, az elsősorban a 
forgalmi rend változásokra vonatkoznak, a belső oldalon, hogy ne tegyünk egyszerre 
lépéseket. Valószínű, ha a Csaba utca forgalmi rendjét megváltoztatjuk, akkor a Pillangó 
Cukrászdánál keletkező forgalom áttolódik a DISZI-nél lévő csomópontba. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Egyik se jó. Talán a gyalogátkelőhely, ami nagyon nagy probléma, hogy pont akkor szabad 
az átkelés, amikor fordulsz, és annyira rövid az idő, hogy valaki már babakocsival szalad. 
 
Kondek Zsolt bizottsági alelnök 
Azért tegyük hozzá, hogy a balra kanyarodást megoldaná, ha több helyen lehetne 
kanyarodni, elosztódna a forgalom. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A tervezők elmondták hangsúlyosan, hogy a jelzőlámpák rendszerének az a fő célja hogy 
biztonságos legyen a közlekedés. Úgyhogy a tervezők a forgalomnál figyelembe vették 
egyrészt a biztonságot, másrészt, hogy a forgalom zavartalanabb legyen.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Még egy kérdésem lenne. Az Állami Közútkezelőt nem lehet megsürgetni? Nem ők élnek itt, 
nem napi problémájuk, egy döntést nem olyan sok idő meghozni, hogy engedélyezzük, ne 
engedélyezzük. 
 



 

  

 
Schósz Gabriella irodavezető 
Telefonon is sürgettük az osztályvezető urat, ott is több mindennel foglalkoznak. Azt ígérték, hogy 
intézik. Egy észrevételük volt a tervvel kapcsolatosan, pont a DISZI gyalogátkelőhelynél, a 
tervezővel még egyeztetést kértek. A Közútkezelő szerint a tervezők túl rövid fázisidőt hagytak a 
gyalogosok részére, és ezt aggályosnak tartják, mert azon a szigeten nem tudnak biztonságosan 
várakozni, ha nem érnek át a gyalogosok. Végignézik a tervet részletesen, mindent ellenőriznek 
bevezetés előtt. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a tájékoztató tudomásul vételéről. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbiak szerint a tájékoztatót tudomásul vette: 
 

„Hatvan  Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  Pénzügyi,  Gazdasági 
és Városfejlesztési  Bizottsága  megtárgyalta  a  3-as  számú  főút  forgalmi 
rendjének  felülvizsgálatáról   szóló   tájékoztatót  és  azt  az  írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
36. napirendi pont 
Előterjesztés az „I. világháborús emlékmű létrehozása” tárgyú pályázat         
megvalósításához kapcsolódó döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a három határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
490/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „I. világháborús emlékmű létrehozása” tárgyú pályázat 
megvalósításához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HIM-16HF-31-22/2017 nyilvántartási számú 
pályázat megvalósításához kapcsolódóan a belvárosi temetőben lévő I. világháborús eredeti 
emlékmű elbontásával és kőkeresztjeinek restaurálásával Nagy István József restaurátort (3000 
Hatvan, Batthyányi u. 7.) bízza meg 605.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határidő: 2017. szeptember 4. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
491/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „I. világháborús emlékmű létrehozása” tárgyú pályázat 
megvalósításához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 



 

  

 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HIM-16HF-31-22/2017 nyilvántartási számú 
pályázat megvalósításához kapcsolódóan a belvárosi temetőben lévő I. világháborús új emlékmű 
környezetének kialakításával a Hatvani Szolgáltató Intézményt (3000 Hatvan, Temető út 14/A) 
bízza meg bruttó 1.665.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás pályázati támogatásból és az 545/2016. (VI. 30.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján biztosított. 
 
Határidő: 2017. szeptember 4. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
492/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „I. világháborús emlékmű létrehozása” tárgyú pályázat 
megvalósításához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HIM-16HF-31-22/2017 nyilvántartási számú 
pályázat megvalósításához kapcsolódóan a belvárosi temetőben lévő I. világháborús új emlékmű 
elkészítésével és felállításával Laczik Csaba szobrászt (3012 Nagykökényes, Klapka u. 17.) bízza 
meg bruttó 2.930.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határidő: 2017. szeptember 4. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
37. napirendi pont 
Előterjesztés a „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
493/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „HATÁRTALANUL!” pályázat megvalósításához szükséges döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „HATÁRTALANUL!” program keretében a 
HAT-17-04-2017-00031 azonosító számú, „Beregszász és Hatvan testvérvárosi kapcsolatának 
erősítése” című támogatott pályázattal kapcsolatos utazásszervezési feladatok elvégzésével a 
Talabor 2007 Utazásszervező- és Közvetítő Kft.-t (1112 Budapest, Zólyomi út 40/B) bízza meg 
bruttó 2.400.000,- Ft értékben. A pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határidő: 2017. szeptember 5. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 



 

  

 
38. napirendi pont 
Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálásához kapcsolódó szakértői és tervezői 
díjról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Csak szeretném megkérdezni, hogy ez a támfal mikor épült. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
2006- 2007-ben. Amikor elkészült ez a támfal, nem került a használatbavételi engedély megkérésre. 
Mi fennmaradási engedély kérelmeket nyújtottunk be a támfalra vonatkozóan, és az egyik támfal 
szakaszhoz, kivitelezéskor, a felelős műszaki vezetői nyilatkozat sem volt meg, ezért szakértői 
véleményt kellett becsatolnunk, ami azt állapította meg, hogy sajnos nem terv szerint épült a támfal 
II. üteme, és nem is megfelelő a műszaki állapota. A hatósághoz becsatolt szakértői véleményre 
azonnali beavatkozásokat írtak elő, és ezért kell most egy másik szakértői nyilatkozatot 
beszereznünk, hogy azt bizonyítsuk, hogy nem azonnali beavatkozásra van szükség, hanem van 
hosszabb időnk erre, és elég költséges is. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
494/2017. (VIII. 30.) 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 hatvani városi temető II. ütemének 
állékonyságával kapcsolatos szakértői vélemény elkészítésével és támfalszerkezet stabilizálásának 
kiviteli tervezési munkáival a Duf-Art Kft.-t (székhely: 3530 Miskolc, Vörösmarty utca 62. 2/3.) 
bízza meg bruttó 1.079.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) önkormányzati 
rendelet Önkormányzati városüzemeltetési feladatok 2017. évi kiadási terve szakértői vélemények 
beszerzése költséghelyen áll rendelkezésre. 
 
39. napirendi pont 
Előterjesztés az újhatvani sportpark létesítéshez kapcsolódó munkákról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a három határozati javaslatról. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 

495/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani sportpark létesítéshez kapcsolódó munkákról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 



 

  

 
„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Hajdú utca - Bálvány utca 
kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon 2 db térvilágítási oszlop és a kapcsolódó 
elektromos rendszer tervezési, kivitelezési munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 2.220.316,- 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 „Bástya utca közvilágítása, T-
COM Hálózat kiépítése” költséghelyen rendelkezésre áll. 

  
 Határidő: 2017. szeptember 15. (szerződéskötésre)  
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 
496/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani sportpark létesítéshez kapcsolódó munkákról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Hajdú utca - Bálvány utca 
kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a tervezett térvilágítási oszlopra telepítendő 
biztonsági kamera rendszer tervezési és kivitelezési munkáival a Global-Line Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 1.678.305,- 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 „Bástya utca közvilágítása, T-
COM Hálózat kiépítése” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő:  2017. szeptember 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 
497/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani sportpark létesítéshez kapcsolódó munkákról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Hajdú utca - Bálvány utca 
kereszteződésénél lévő 1972/2 hrsz.-ú ingatlanon a szomszédos ingatlan felé betekintést gátló 
kerítés létesítésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 
bruttó 670.560,- 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 „Bástya utca közvilágítása, T-COM 
Hálózat kiépítése” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő:  2017. szeptember 15. (szerződéskötésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”  
 

 



 

  

 
40. napirendi pont 
Előterjesztés   a   Heves   Megyei   Vállalkozás -  és  Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumi 
tagságának változásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök helyettese kérte, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
498/2017. (VIII. 30.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és                 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány kuratóriumi tagságának változásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvány alapítója Dr. Sipos Mihály (an.: Szedmák Mária, 3300 Eger, 
Pázmány Péter út 4.) lemondását a  Heves Megyei  Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány kuratóriumi  tagságáról 2017. július 26. napjával tudomásul veszi. Egyidejűleg 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító a megüresedett               
kuratóriumi tagsági helyre 2017. szeptember 1. napjától határozatlan időre Vitéz Zsoltot   
(anyja neve: Tusai Mária Magdolna, lakcím: 3351 Verpelét, Rákóczi út 2/7.) választja meg. 

 
Határidő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Heves Megyei Vállalkozás- és 

Területfejlesztési Alapítvány Kuratóriumát, hogy az új Ptk.-nak való megfelelés érdekében 
készítse elő az Alapítvány új alapító okiratát az alapítók általi jóváhagyás, illetve a 
változásbejegyzés bírósághoz történő benyújtása érdekében. 

 
      Határidő: 2017. szeptember 10. 
      Felelős: Farkas Zoltán kuratóriumi elnök” 
 
41. napirendi pont 
Egyebek 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Megint csak a Tabán út. Pont ott, ahol kifordulunk a házunktól, be van szakadva az úttest. A Tabán 
úton a kátyúzás megtörtént, a növényzet levágása megtörtént, viszont a kis utcából, a zsákutcából 
kifordulva, a jobb oldalon lejött a szegőkő, és be van szakadva majdnem az úttest, nehogy a 
kukásautó alatt beszakadjon, mert a kis utcában beszakadt alatta az úttest. 

Schósz Gabriella irodavezető 
Erre már kértünk árajánlatot. Többen bejelentették. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Hagy tegyek én is egy ilyen jelzést. A Doktay úton, ahol duplán megy a csatorna, tehát mindkét 
oldalon pont keréknyom vonalon van két 40 cm mély süllyedés, csatorna nyomvonal szintén, 
mindkét oldalon. 



 

  

 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Azt megnézzük, mert van, amelyik munka garanciális még ott, és van, amelyik szavatossági 
körben van. 
 

Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes 
Köszönjük az ilyen jelzéseket. Kíván-e még valaki hozzászólni? 

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnök helyettese megköszönte a 
jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 órakor 
befejezettnek nyilvánította és elrendelte a zárt ülést. 

  
 

 

K.m.f.  

 

 

 
  Bagi Miklós   Kondek Zsolt 

       Pénzügyi, Gazdasági és      Pénzügyi, Gazdasági és 
             Városfejlesztési Bizottság tagja          Városfejlesztési bizottság elnök helyettese 
 
 
 
 

 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottságának 2017. augusztus 30--i ülésén – „Előterjesztés a  

„Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésről”  című napirendi pontnál – tartott név szerinti szavazásról. 

 
 

11..  BBAAGGII  MMIIKKLLÓÓSS  IIGGEENN  

22..  MMAARRJJÁÁNN  JJÁÁNNOOSS  IIGGEENN  

33..  PPAALLIIKK  JJÓÓZZSSEEFFNNÉÉ  IIGGEENN  

44..  KKOONNDDEEKK  ZZSSOOLLTT  IIGGEENN  

 
 

A szavazás eredménye: 

 

IGEN szavazatok száma: 4 

NEM szavazatok száma: 0 

TARTÓZKODOTT: 0 

 
 
Hatvan, 2017. augusztus 30. 
 
 
 
 
 
 Bagi Miklós Kondek Zsolt 
 a bizottság tagja a bizottság elnök helyettese 


