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

Városfejlesztési Bizottság 2017. szeptember 27-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt     bizottsági elnök-helyettes  
 Bagi Miklós     bizottsági tag   
 Palik Józsefné     bizottsági tag   

 Marján János      bizottsági tag   
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   
 Lukács László   törvényességi, ellenőrzési  és szervezési osztályvezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Gulyás Katalin   városi főkertész 
 Dudásné Csikós Ágnes  általános igazgatási osztályvezető 
 Rékasi Éva   számv., vagyonnyilv., és kezelési osztályvezető 
 Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
  
 Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 
 

***** 
Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes, mind az 5 bizottsági tag 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 Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 31. napirendi pont után 
a következő napirendi pontokat: 
  
 

- Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról  

  Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
   Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 

- Előterjesztés a Hatvani Sportpark zöldterület-rendezéséről 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
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- Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök 

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

 
- Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésről  
    Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti négy előterjesztést felvegyék napirendre. 
 
Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
524/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. szeptember 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

 
1. Előterjesztés dolgozói létszám bővítéséről, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével 

kapcsolatos többlet feladatok finanszírozásáról a Hatvani Százszorszép Óvodában 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
2. Előterjesztés az óvodavezetők illetményének megállapításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó programjának 
támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

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

 
5. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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6. Előterjesztés a Hatvan, Sportcsarnok külső ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tervéhez kapcsolódó 
döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú földrészletek zártkerti művelés alól való kivonásról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

9. Előterjesztés a hatvani 4130 helyrajzi számú magántulajdonú ingatlan kisajátításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

11. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés a Kossuth téren lévő gyalogos átkelőhely áthelyezésének tervezési munkáiról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
13. Előterjesztés kivitelezési szerződés megszüntetéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés az újhatvani sportpark kialakításához szükséges utcabútorok beszerzéséről és 

kihelyezéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
15. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 020 hrsz.-ú külterületi ingatlan egy 

részének használatba adásáról a Magyar Telekom Nyrt. részére 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
16. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület előtetőjének 

javításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
17. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti Társasház által felvett lakáscélú kölcsön 

fizetéséről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

         Előterjesztő 6-17. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
                      Előadó 6-17. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

18. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés a „HATÁRTALANUL!” pályázathoz kapcsolódó támogatásokról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
             

Előterjesztő 18-19 napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 18-19 napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
20. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására az EUROSHOW Kft. részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes igazgatási osztályvezető 
 

21. Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész   

 
22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  

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

 
23. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

24. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásával kapcsolatos döntésről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

25. Előterjesztés gyalogátkelőhelyek elektromos munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés 
módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

26. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
28. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete és Lestyán Balázs 

önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének felhasználásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
29. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

30. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

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

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

 Előterjesztő, előadó 23-31. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
városfejlesztési irodavezető 

 
32. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 

33. Előterjesztés a Hatvani Sportpark zöldterület-rendezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
 

34. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök beszerzéséről és 
adományozásáról  

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

 
35. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 

kapcsolatos döntésről  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

  
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
36. Egyebek 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés dolgozói létszám bővítéséről, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek 
nevelésével kapcsolatos többlet feladatok finanszírozásáról a Hatvani Százszorszép 
Óvodában 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen Elnök Úr! Ha jól emlékszem, 2010-ben az előző polgármester azt a javaslatot 
tette, hogy az óvodák közül kijelöl egy intézményt az „SNI”-s gyerekek fogadására. El is fogadtuk, 
bekerült az alapító okiratba is. A többi gyerek, aki nem integrálható, az megy a Lesznai-ba, hiszen 
fenntartunk ott egy óvodai csoportot, és a többi óvodába pedig a hallássérült, és kevésbé sérült 
gyerek megy. A Down-szindrómás gyerek különleges ellátást igényel, ők mehettek a Napsugár 
Óvodába, odarendeltek mellé fejlesztő pedagógust, ott került alkalmazásba, a heti óraszámát 
zömében ott töltötte, és úgy ment át a többi óvodába fejleszteni. Amikor az előző alapító okiratot 
módosítottuk, igazából nem értettem, de aztán kaptam olyan információt, hogy egy szülő addig 
ment, míg eljutott államtitkár úrig, innentől kezdve át kellett szervezni. Ne felejtsük el, és ezt 
hangsúlyozom, hogy az óvodapedagógusok nem rendelkeznek olyan iskolával, amivel az ilyen 
gyerekek fejlesztését el tudnák látni, és ezek a gyerekek egy embert igényelnek. Kiszámoltam, még 
így is marad 33 órája, ami azt jelenti, hogy egy egész óvodapedagógusi állás még kellene oda, hogy 
az ilyen gyerekeket el tudják látni, ha már az alapító okiratba betettük. 
 
 Nyilván ennek anyagi háttere van, ez egy teljes állású óvodapedagógus, kötelező óraszáma 32 óra, 
ami csoportban letöltendő, 40 munkaóra egy hét. Tudom, hogy plusz négy óra terhével oldják meg, 
hogy tudjon menni a napi élet. Azért vannak kételyeim, mert ha van a szülőnek olyan 
szakvéleménye, akkor miért nem a Lesznai-ban látják el ezt a feladatot. Az ilyen gyerekre nincs 
felkészülve az óvodapedagógus. Tudom támogatni ezt, ha belekerül más intézmény alapító 
okiratába is, egyre több ilyen előterjesztés lesz, hogy plusz személyzetet kérnek, és teljesen 
megértem őket. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
két határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
525/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „dolgozói létszám bővítéséről, valamint sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelésével kapcsolatos többletfeladatok finanszírozásáról a Hatvani Százszorszép 
Óvodában” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 
Hatvan, Hajós A. u. 3.) engedélyezi 1 fő 4 órás pedagógiai asszisztensnek 2017. október 1. 
napjától, határozott időre, 2018. június 30. napjáig történő foglalkoztatását, és erre az időszakra az 
óvoda létszámkeretét 22,5 főben határozza meg. 
Az 1 fő pedagógus asszisztens közalkalmazotti állományba helyezéséhez a szükséges pénzügyi 
forrás az Intézmény 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll, a 2018. évi költségvetésbe pedig 
betervezésre kerül.  
 
A létszámbővítéssel járó személyi kiadások növekedésére Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a Hatvani Százszorszép Óvoda 
költségvetése fedezetet nyújt. 
 
Határidő: 2017. október 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
526/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „dolgozói létszám bővítéséről, valamint sajátos nevelési igényű 
gyermekek nevelésével kapcsolatos többletfeladatok finanszírozásáról a Hatvani Százszorszép 
Óvodában” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, 
Hajós A. u. 3.) részére a 2017. évi költségvetés terhére - 2017. szeptember 1. napjától 2017. 
december 15. napjáig terjedő időszakra - 448.000.- Ft összeget biztosít a sajátos nevelési igényű 
gyermekek fejlesztésének ellátása, illetve az ellátás finanszírozása céljából.  
 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében az általános tartalék 
terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. október 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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2. napirendi pont 
Előterjesztés az óvodavezetők illetményének megállapításáról         
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Félreértés ne essék, nem az óvodavezetők ellen szeretnék most szólni, hanem, 
ha a gazdálkodást nézzük, ez a város hét önálló óvodát tart fenn, amiben van kettő három 
csoportos óvoda. Úgy gondolom, hogy a mai gazdasági viszonylatban hét óvodavezetőt fizetünk, 
hét helyettessel, hét óvodatitkárral. Van Pest közeli nagyváros, ahol 1999. óta összevont 
intézmények működnek egy-egy óvodaigazgatóval, 18-18 csoporttal. Egy nagyváros, ahol 87.000-
en laknak, van két óvodaigazgató, és a 21-22.000-es városnak van hét vezető, hét helyettessel. 
Nyilván szakmailag olyan magas színvonalon működnek, hogy kell a hét vezető. Támogatom, de 
elindított egy ilyen gondolatot nálam, hogy luxus kategóriába tartozik Hatvan városa, hogy két 
három csoportos óvodája is önálló vezetéssel rendelkezik, holott a köznevelési törvény is azt 
mondja, hogy négy csoporttól fölfelé lehet függetlenített önálló vezető. Azt gondolom, hogy 
Hatvan város óvodavezetői megköszönhetik az önkormányzatnak, hogy ilyen lehetőséget adott. 
Igaz, hogy ez is 2011-ben lépett működésbe, valószínű, én elgondolkodnék ezen. Nagy 
szerencsénk a Bosch, az adófizetők pénze mellé sok mindent iderak adóban. Hangsúlyozom, hogy 
a szakmai munka biztosan olyan színvonalú, hogy ezt így érdemes fenntartani. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Köszönöm a szót! Két dolgot szeretnék mondani. Az első mindjárt az, hogy külön szavazást kérnék, 
és a 6. határozati javaslatnál személyes érintettség miatt nem szavazok. A második pedig, hogy 
annyira bővül a gyerekek létszáma a városban, hogy bővíteni kell az óvodákat, vagy el kell 
gondolkodni azon, hogy egy új óvodát hogyan tudnánk létrehozni, bölcsődét is, főleg, mert a 
gyereklétszám rohamos tempóban nő. Örülünk, hogy választási lehetőség van az óvodák között, 
hiszen minden óvodában szinte más és más a program. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm! Kettő óvodai nevelési programmal dolgoznak, az egyik a tevékenység-központú óvodai 
nevelési program, a másik a művészeti program, tehát ebből a kettőből választhatnak az óvodák, 
nyilván helynek megfelelően. Nagyon nagy köszönet, hogy a Bosch nagyban támogatja nem csak a 
Bosch-csoportot, hanem az önkormányzat által finanszírozott két csoport is ugyanolyan jó dolgokat 
kap. Vannak itt nagy cégek és volt Hatvanban még egy ilyen óvoda a Balassi Bálint úton, ahol a 
Tesco nagy társadalmi szerepet vállalt, de ez megszűnt. 
 
Marján János bizottsági tag 
Csak egy fél mondat. Próbáltuk régen ezt az egységbe kovácsolást, mégse működött valamiért.           
A Balassi óvodára emlékszem, hogy mikor az összevonás történt, sokat kellett gondolkodni azon, 
hogy ez az összevonás mennyire életképes. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. A bizottság elnöke kérte, hogy a hét határozati 
javaslatról külön történjen a szavazás Kondek Zsolt kérésének megfelelően, aki jelezte, hogy a 6. 
határozati javaslatnál nem szavaz. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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527/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetők illetményének megállapításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd. u. 3.) intézményvezetője, Nagy Zsoltné illetményét magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig 2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  401.940,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)        73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     20.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30) 
Kereset összesen:       495.020,-Ft 
Kerekítés:                -20,-Ft 
Kereset mindösszesen:    495.000,-Ft 

 
Határidő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
528/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetők illetményének megállapításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) óvodavezetője, Padányiné Kalocsai Edit illetményét a magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig. 2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):  365.400,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     10.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30.) 
Munkaközösségi pótlék           9.135,-Ft 
Kereset összesen:        457.615,-Ft 
Kerekítés:                -15,-Ft 
Kereset mindösszesen:       457.600,-Ft  
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Határidő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
529/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetők illetményének megállapításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi B. u. 44.) óvodavezetője, Pető Lászlóné illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig 2017. szeptember 1-jétől a Magyarország  2017. évi központi  
költségvetéséről  szóló 2016. évi XC.  törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):   429.345,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt.. 65.§ (5) bekezdés )     15.000,-Ft 

(2017.08.01-2022.07.31.) 
Kereset összesen:       517.425,-Ft 
Kerekítés:               - 25,-Ft 
Kereset mindösszesen:      517.400,-Ft  

 
Határidő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
530/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetők illetményének megállapításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Gódor K. u. 13.) óvodavezetője, Simon Attiláné  illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig 2017. szeptember  1-jétől a Magyarország  2017. évi központi  
költségvetéséről  szóló 2016. évi XC. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):   356.265,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     15.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30.) 
Kereset összesen:        444.345,-Ft 
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Kerekítés:                -45,-Ft 
Kereset mindösszesen:      444.300,-Ft  

 
Határidő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
531/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetők illetményének megállapításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.) óvodavezetője, Tormáné Tóth Éva illetményét a magasabb vezetői 
feladatainak ellátásáig. 2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt 7-8. sz. melléklete szerint):  420.210,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     10.000,-Ft 

(2016.09.01-2021.06.30.) 
Kereset összesen:        503.290,-Ft 
Kerekítés:                +10,-Ft 
Kereset mindösszesen:       503.300,-Ft 

 
Határidő: 2017. szeptember 29.(munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
532/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Jókai u. 9.) óvodavezetője, Varsányiné Kondek Mónika magasabb vezető illetményét. 
2017. szeptember 1-jétől magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt.7-8. sz. melléklete szerint):   
392.805,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
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Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés):      10.000,-Ft 
(2016.09.01-2021.06.30.) 

Kereset összesen:        475.885,-Ft 
Kerekítés:                +15,-Ft 
Kereset mindösszesen:       475.900,-Ft  

 
Határidő: 2017. szeptember 29. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
533/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetők illetményének megállapításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10) megbízott óvodavezetője, Bereczkiné Valter Anita magasabb 
vezető illetményét 2017. szeptember 1-jétől magasabb vezetői feladatainak ellátásáig, a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Garantált illetmény (Nkt.7-8. sz. melléklete szerint):   283.185,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)        73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés):       25.000,-Ft 

(2017.08.01-208..07.31) 
Kereset összesen:       381.265,-Ft 
Kerekítés:               +35,-Ft 
Kereset mindösszesen:       381.300,-Ft  

 
Határidő: 2017. szeptember 29.(munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
534/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az óvodavezetők illetményének megállapításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 10.) óvodavezetője, Tircsi Erika Bernadett illetményét magasabb 
vezetői feladatainak ellátásáig. 2017. szeptember 1-jétől a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok 
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előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 
alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

Garantált illetmény (Nkt. 7-8. sz. melléklete szerint):   365.400,-Ft 
Intézményvezetői pótlék (40%)       73.080,-Ft 
Kereset-kiegészítés (Nkt. 65.§ (5) bekezdés)     25.000,-Ft 

(2016.09.01.-2018.03.31.) 
Kereset összesen:        463.480,-Ft 
Kerekítés:                +20,-Ft 
Kereset mindösszesen:       463.500,-Ft  

Határidő: 2017. szeptember 29.(munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó 
programjának támogatásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nekünk fontos a Bajza Gimnázium, továbbra is támogatjuk, bár rengeteg vidéki gyerek is van.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ugyanígy az óvodákba is rengeteg vidéki gyerek jár, bővíteni kell a lehetőségeket, de nem szállnak 
be anyagilag a környező önkormányzatok, nem adják ide a normatív támogatását, nekünk kell 
hozzátenni.  
 
Papp István bizottsági elnök 
A jövő évi költségvetésben ezt felül kell vizsgáljuk. Itt most a város költségvetéséről, a város 
érdekeiről van szó. Akik Hatvan város közigazgatási területén laknak, azoknak kell elsőbbséggel 
rendelkezniük, elsődlegesen őket kell ellátnunk, értük vagyunk.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
535/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakgimnázium tehetséggondozó 
programjának támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakgimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a 2017/2018. tanévben a 
300 órát magába foglaló tehetséggondozó program költségigényét, a 2017. december 31-ig 
felmerülő bruttó 250.000,- Ft óradíj és 74.250,- Ft járulék, mindösszesen 324.250,- Ft összeget a 
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Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet alapján az általános tartalék terhére. A fennmaradó összeg, 500.000- Ft óradíj és 148.500.- 
Ft járulék, mindösszesen 648.500.- Ft figyelembe vételre kerül a 2018. évi költségvetés 
tervezésekor. A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az 
erre vonatkozó megállapodást megkösse a Hatvani Tankerületi Központtal. 
 
Határidő: 2017. október 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Vadászati Élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépő- és teremhasználati 
díjainak módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
536/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Vadászati élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépő- és 
teremhasználati díjainak módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. által üzemeltetett Vadászati 
élménytér és Gyermekfoglalkoztató belépőjegy árait; továbbá a Nagy Endre rendezvényterem, 
valamint a Gyermekfoglalkoztató terembérleti díjait 2017. október 1. napjától a határozat 
mellékletében foglaltak szerint módosítja azzal, hogy az ügyvezető a fenntartó képviselőjével 
együttesen esetenként jogosult a mellékletben meghatározott belépőjegy áraktól és terembérleti 
díjaktól eltérő, kedvezményes díjakat biztosítani. 
 
Határidő: 2017. október 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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537/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Sportcsarnok külső ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tervéhez 
kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
538/2017. (IX. 27.)  számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Sportcsarnok külső ivóvízellátás és szennyvízelvezetés tervéhez 
kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kártalanítási megállapodást köt a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt.-vel (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) a ,,Hatvan, Sportcsarnok külső 
ivóvízellátás és szennyvízelvezetés terve” alapján megvalósuló ivóvíz és szennyvíz hálózat 
fejlesztéssel kapcsolatosan a hatvani 5334/2 hrsz.-ú, a Magyar Állam tulajdonában, és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő ingatlan 25 négyzetméternyi ingatlanrészének 
igénybevételére, 21.250,- Ft + ÁFA igénybevételi díj megfizetésével. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
kártalanítási megállapodás aláírására. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a „vagyongazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. október 31. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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539/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv 
elfogadásáról 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. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a 
szennyvíz közmű vonatkozásában. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú földrészletek zártkerti művelés alól való kivonásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
540/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú földrészletek zártkerti művelés alól való 
kivonásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú hatvani 10669 helyrajzi számú, 711 m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú és a hatvani 
10670 helyrajzi számú, 687 m2 nagyságú, kivett kert művelési ágú földrészletek művelési ágának 
„zártkerti művelés alól kivett terület” művelési ágra módosítását és a művelési ág változásának 
tényének bejegyzését az ingatlan-nyilvántartásba. 
Az eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények 
elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határidő: 2017. november 15. (ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 4130 helyrajzi számú magántulajdonú ingatlan kisajátításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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541/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 4130 helyrajzi számú magántulajdonú ingatlan kisajátításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 177/2017. (III. 30.) számú képviselő-testületi 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 

542/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 4130 helyrajzi számú magántulajdonú ingatlan kisajátításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4130 helyrajzi számú, 449 m2 
nagyságú, kivett lakóház udvar művelési ág megnevezésű, természetben 3000 Hatvan, Czuczor 
Gergely utca 16. szám alatti magántulajdonú ingatlan vonatkozásában felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az ingatlan tulajdonosával tárgyaljon, és részére az ingatlan forgalmi értékén, 
legfeljebb mindösszesen bruttó 2.300.000,-Ft azaz Kettőmillió-háromszázezer forint keretösszeg 
erejéig vételi ajánlatot tegyen, annak elfogadása esetén pedig terület- és településrendezés céljából 
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződést kössön vele az önkormányzat nevében. 
 
2. Arra az esetre, ha e határozat 1. pontja alapján megtett ajánlat nyomán az adásvételi szerződés 
megkötése a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt 
valamely okból meghiúsul, a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
kisajátítási eljárás lefolytatását kérelmezze terület- és településrendezés céljából a hatáskörrel 
rendelkező illetékes közigazgatási szervtől, és az eljárás eredményes lefolytatása érdekében a 
szükséges eljárási cselekményeket elvégezze. 
 
3. A képviselő-testület a hatvani 4130 helyrajzi számú ingatlan kisajátítási kártalanításához 
szükséges pénzügyi fedezetet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hatvan 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati 
rendeletében az „általános tartalék” költséghely terhére biztosítja, azzal, hogy amennyiben 
kisajátítási eljárás lefolytatása válik szükségessé, úgy a kisajátítási eljárás lebonyolításával 
kapcsolatos költségeket Hatvan város polgármestere utólagos jóváhagyás céljából Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjeszti. 
 
Határidő: azonnal (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
543/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Robert Bosch 
Elektronika Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) meghatalmazásában eljáró 
DIMENZIÓ Tervező Kft. (székhely: 9025 Győr, Petőfi tér 4.) részére a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 5434 helyrajzi számú ingatlanon járda építéséhez, 
valamint a hatvani 0331/38 helyrajzi számú, és a hatvani 0331/46 helyrajzi számú ingatlanokon 
gyalogos átvezetés létesítése céljából. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 
vállal. 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás 1 évig érvényes. 
 
Határidő: 2017. október 30. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
544/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és 
kezelésében lévő utak útjavítási munkáival bruttó 1.270.000,- Ft keretösszegig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt (egységár bruttó 8.890,- Ft / m2). 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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12. napirendi pont 
Előterjesztés Kossuth téren lévő gyalogos átkelőhely áthelyezésének tervezési munkáiról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
545/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Kossuth téren lévő gyalogos átkelőhely áthelyezésének tervezési 
munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Kossuth téren lévő gyalogos 
átkelőhely áthelyezésének tervezési munkáival a Monaliza Bt.-t (székhely: 3390 Füzesabony, 
Egyetértés u. 2. II./12.) bízza meg bruttó 1.244.600,- 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 utcai közvilágítási, T-Com 
hálózat” költséghely terhére kerül biztosításra. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés kivitelezési szerződés megszüntetéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
546/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a kivitelezési szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
épületének emeleti teraszán található szabálytalan elektromos vezetékhálózat kijavítására Kovács 
Zoltán egyéni vállalkozóval (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) kötött szerződést közös megegyezéssel 
megszünteti azzal, hogy a kivitelezési munkák I. üteme 66.659,- Ft bruttó összeggel hiánytalanul 
teljesítésre és kifizetésre került. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat 
aláírására. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet alapján az általános tartalékkeretből került biztosításra. A 66.659,- Ft 
különbözet más célú felhasználás érdekében felszabadításra kerül. 
 
Határidő:  2017. október 15. (szerződés megszüntetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés az újhatvani sportpark kialakításához szükséges utcabútorok beszerzéséről és 
kihelyezéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hat 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
547/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani sportpark kialakításához szükséges utcabútorok 
beszerzéséről és kihelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Veron típusú (RAL 9005 matt fekete 
öntvény és REMMERS Rusztikus tölgy lazúrral történő felületkezelésű deszkázat) ülőpad 
beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a Városszépítő Kft-t (5100 
Jászberény, Ady Endre utca 25.) bízza meg bruttó 108.204,- Ft összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében, a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat 
kiépítése költséghely terhére rendelkezésre áll. 

Határidő: 2017. október 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 

548/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani sportpark kialakításához szükséges utcabútorok 
beszerzéséről és kihelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Konstruktív típusú (zsáktartós, RAL 9005 
matt fekete öntvény) szemétgyűjtő edényzet beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, 
forgalmazóját, a Városszépítő Kft.-t (5100 Jászberény, Ady Endre utca 25.) bízza meg bruttó 
160.528,- Ft összegben. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése 
költséghely terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. október 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
549/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani sportpark kialakításához szükséges utcabútorok 
beszerzéséről és kihelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Veron 5-ös (RAL 9005 matt fekete 
öntvény) kerékpártartó beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, forgalmazóját, a 
Városszépítő Kft.-t (5100 Jászberény, Ady Endre utca 25.) bízza meg bruttó 127.254,- Ft 
összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése 
költséghely terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. október 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
550/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani sportpark kialakításához szükséges utcabútorok 
beszerzéséről és kihelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db Csongor típusú ( RAL 9005 matt fekete 
öntvény, nyomógombos, inox vízköpővel) ivókút beszerzésével a termék kizárólagos gyártóját, 
forgalmazóját, a Városszépítő Kft.-t (5100 Jászberény, Ady Endre utca 25.) bízza meg bruttó 
196.850,- Ft összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése 
költséghely terhére rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2017. október 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 

551/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani sportpark kialakításához szükséges utcabútorok 
beszerzéséről és kihelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Veron típusú ülőpad, 2 db konstruktív 
típusú szemétgyűjtő edényzet, 2 db 5-ös Veron kerékpártartó közterületre történő kihelyezésével a 
Koroknai-Építő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza 
meg bruttó 91.440,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése 
költséghely terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. október 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
552/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani sportpark kialakításához szükséges utcabútorok 
beszerzéséről és kihelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db Csongor típusú ivókút kihelyezésével, 
hálózatra történő rákötésével Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth 
Mihály út 12. 5/20.) bízza meg bruttó 342.000,- Ft, összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a Bástya u. közvilágítása, T-Com hálózat kiépítése 
költséghely terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. október 6. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 020 hrsz.-ú külterületi 
ingatlan egy részének használatba adásáról a Magyar Telekom Nyrt. részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
553/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 18. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 020 hrsz.-ú, út művelési ágú, 
természetben 3000 Hatvan, Strázsa hegyen található, 1175 m2 alapterületű ingatlan 194 m2 
területű részét a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) részére 
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2018. január 1-jétől 2022. december 31-ig határozott időtartamra 715.000,- Ft/év + ÁFA használati 
díj fejében használatba adja. 
A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező Használati 
szerződés 1. számú módosítása dokumentum aláírására. 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület 
előtetőjének javításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
554/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet                            
6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kossuth tér 9. szám alatti 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon található előtető 1db megrepedt, pontmegfogásos 
üvegtáblájának cseréjével Mizser Ferenc egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Ady Endre utca 3.) 
bízza meg bruttó 355.600,- 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 feladatok között a „Vagyongazdálkodás” 
költséghelyen áll rendelkezésre. 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti Társasház által felvett lakáscélú kölcsön 
fizetéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
555/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti Társasház által felvett lakáscélú 
kölcsön fizetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pázsit u. 1-3-5. szám alatti Társasház 
felújításához felvett 18.500.000,- Ft összegű lakáskölcsön (visszafizetendő összeg: 29.850.379,- 
Ft) törlesztéséhez pénzügyi forrást biztosít a társasházban meglévő tulajdoni hányada, 1643/10000 
figyelembe vételével 2017. augusztus 1-jétől 24.896,- Ft/hó összegben 197 hónap futamidőre 
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azzal, hogy az önkormányzat tulajdoni hányada változásának megfelelően, vagy a hitel 
törlesztőrészlet hitelszerződésen alapuló módosulása miatt változhat az önkormányzat 
hiteltörlesztési kötelezettsége, az önkormányzati lakások eladásával pedig megszűnik a törlesztési 
kötelezettség. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a Lakásfelújítási Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. október 10. (társasház értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Lehet tudni, hogy mennyit spóroltunk a ledlámpás világítással? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Számoltunk, van megtakarítás. 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Több lámpatest került felhelyezésre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Most is körzetenként 10 lámpával lesz több.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Szólni kéne a szolgáltatónak, hogy állítsák be a lámpáknál a fényérzékelőket, vagy fénymérőt, hogy 
a fényviszonyoknak megfelelően kapcsoljon be – és ki a közvilágítás. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Már egyeztettünk ebben az ügyben az ÉMÁSZ-szal, és egy táblázatban van rögzítve, hogy milyen 
időszakban mely órákban kapcsolják be a közvilágítást. Hatvan Város Önkormányzata 
teljesítményarányos elszámolás (közvilágítási lámpák teljesítménye és az üzemeltetési idő) szerint 
fizet, mivel nem mért a hálózatunk. Amennyiben nagyobb intervallumban szeretnénk, hogy a 
közvilágítási lámpatestek világítsanak, úgy többet kellene fizetnünk. Ehhez a testületnek többlet 
forrást kellene biztosítani a költségvetésben. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Akkor a jövőben biztosítsunk forrást, minthogy valaki balesetet szenvedjen. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
556/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
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Bizottsága megtárgyalta a "Villamos energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló 
tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült 
értéke nettó 6.850.000.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos 
energia beszerzése”, becsült értéke nettó 8.330.000.-Ft 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, 
nettó 15.180.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli, összefoglaló 
tájékoztató megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 110/2017. (II. 23.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2017. október 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés  a „HATÁRTALANUL!” pályázathoz kapcsolódó támogatásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
557/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „HATÁRTALANUL!” pályázathoz kapcsolódó támogatásokról 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 pályázathoz kapcsolódóan a Talabor 2007 Utazásszervező- és 
Közvetítő Kft.-vel (1112 Budapest, Zólyomi út 40/B) az általa felajánlott 100.000,- Ft összegű 
támogatásról támogatási szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 
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Határidő: 2017. október 2. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
558/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „HATÁRTALANUL!” pályázathoz kapcsolódó támogatásokról 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 pályázathoz kapcsolódóan a Hatvan Város Önkormányzata által, 
Beregszász megyei jogú város részére felajánlott 420.000,- Ft összegű adományról a Beregszászi 
Városi Tanáccsal (90 200 Beregszász, B. Hmelnickij út 7.) támogatási szerződést köt. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. október 7. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására az EUROSHOW Kft. részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, Elnök Úr! Én ezt támogatom, hogy mutassák be, azzal a feltétellel, hogyha 
környezetvédő cég is jelentkezik, hogy ő is szeretné elmondani, hogy hova fogják ezt tenni, mi az 
álláspontjuk. Én abban az esetben tudom ezt támogatni, hogyha most azt mondjuk, ha jelentkezik 
egy környezetvédő szervezet, akkor neki is adunk egy ingyenes lehetőséget. Nekem ez ellen nincs 
kifogásom, ezzel a feltétellel. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Én úgy gondolom, hogy ez a tájékoztatás elég közérdekű, legalább megkapjuk a tájékoztatást egyik 
oldalról, de legalább az egyik fél elmondja a véleményét. Szabályozott keretek között nem lehet, 
hogy egy ekkora energiaforrásról lemondjunk, nem vagyunk olyan gazdagok, miközben Visontán 
folyamatosan ontjuk a szén-dioxidot a levegőbe. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Én nem ezt vontam kétségbe, én azt mondtam, hogy adjunk lehetőséget azoknak is, akik esetleg 
környezetvédelmi szempontból szeretnék elmondani a véleményüket az embereknek. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Ez az előterjesztés most arról szól, hogy megadjuk, vagy nem. Mások meg nem kérték. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Jó, de ha a jövőben kérik, akkor legyünk korrektek, és nekik is adjuk meg a lehetőséget. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslat „A” – azaz „hozzájárul” választási lehetőségről. Aki támogatja, szavazzon 
igennel.  
 
 



 
 

  

296 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az „A” lehetőséget egyhangúlag elfogadtuk, a „B” lehetőségről nem szavazunk. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
559/2017. (IX. 27.)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 hozzájárul ahhoz, hogy a EUROSHOW Kft. 
(székhelye: 1030 Budapest, Római part 19. cégjegyzékszám: 01-09-568366) 2017. október 25-27-
ig a hatvani 2994/3 hrsz. alatti, természetben a hatvani Kossuth tér középső térrészét a Paksi 
Atomerőmű tájékoztató kamionja részére tájékoztatás megtartása céljából, díjfizetési kötelezettség 
alóli mentesítéssel használja. 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
560/2017. (IX. 27.)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 
2017. év őszén elültetésre kerülő fák és cserjék beszerzésével, valamint hatvani helyszínre 
szállításával a Maróti Díszfaiskola Kft.-t (székhely: 2252 Tóalmás, Peresi Dűlő) bízza meg bruttó 
2.565.019,-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, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017. 
évi kiadásai között  a “Fák, cserjék közterületre“ költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hat 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
561/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3329 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db hársfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
fák 2 db mezei juhar ültetésével kerüljenek pótlásra a Vadaspark területén. 
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562/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
4568/54 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db mandzsufűz kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar ültetésével kerüljön pótlásra a Vadaspark területén. 
 
563/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2994/3 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db vadgesztenyefa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fa 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Kossuth téren. 
 
564/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2685/5 
hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db nyárfa, 2 db vadszilva fa, 2 db kőrisfa és 14 db 
zöldjuharfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 10 db kocsányos tölgyfa, 5 db fűzfa, 5 db 
kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a Zagyva-ligetben. 
 
565/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5334/4 
és a 2630/9 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületeken 1 db gyertyánfa és 7 db akácfa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db kőrisfa, 2 db mezei juhar és 3 db hársfa ültetésével 
kerüljenek pótlásra a Radnóti téren. 
 
566/2017. (IX. 27.)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 nem járul hozzá a hatvani 2273 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db hársfa kivágásához, mert a kivágása nem indokolt. 
 
23. 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 három 
határozati javaslatról. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
567/2017. (IX. 27.)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, Erzsébet tér Ady Endre 
utcai kereszteződésben lévő „Várakozóhely” jelzőtábla kerüljön levételre és a „Várakozni tilos” 
jelzőtábla alá 30 m-es kiegészítő tábla kerüljön kihelyezésre. 
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568/2017. (IX. 27.)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, Gódor Kálmán utcában 
a forgalmi rend a határozat melléklete szerinti táblák kihelyezésével, forgalomtechnikai elemek 
beépítésével kerüljön megváltoztatásra.  
 
569/2017. (IX. 27.)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, Majtényi utca Bezerédi 
utca kereszteződésében kerüljön kihelyezésre egy forgalomtechnikai tükör. 

 
24. napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai elemek karbantartásával kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
570/2017. (IX. 27.)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 forgalomtechnikai elemek karbantartásával a 
KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg az alábbi 
egységárak figyelembevételével 
 
                     Megnevezés 
 
Cégnév 

Közúti táblák 
bontása 

Közúti táblák oszlopainak 
elhelyezése 

Táblák 
felszerelése 

KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft. 
(3000 Hatvan, 
Rákóczi út 116.) 

2.858,- Ft / db 9.780,- Ft / db 2.858,- Ft / db 

 
bruttó 500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, 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 a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés gyalogátkelőhelyek elektromos munkáira vonatkozó vállalkozási szerződés 
módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
571/2017. (IX. 27.)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 hozzájárul a Hatvan város belterületén 
gyalogátkelőhelyek létesítéséhez kapcsolódó elektromos munkákra vonatkozóan Kovács Zoltán 
egyéni vállalkozóval (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) megkötött szerződés közös 
megegyezéssel történő módosításához, a műszaki tartalom és a vállalkozói díj bruttó 2.629.662,- 
Ft-ra történő csökkentésével. 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Szeretném megkérdezni, hogy ez a lakás most lakott, vagy üres? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Most, jelen pillanatban üres, visszaadták a lakást. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Akkor a következő kérdésem, úgy tudom, úgy kell visszaadni a lakást, hogy legalább egy 
tisztasági festést el kell végezni. A szerződés tartalmazta-e, hogy tisztasági festéssel kell 
visszaadni, ez az egyik, a másik pedig, miért kell energetikai tanúsítvány, hiszen nem akarjuk ezt a 
lakást eladni. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Van egy TNM rendelet, ami előírja, hogy bérbeadás előtt rendelkezni kell érvényes energetikai 
tanúsítvánnyal. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
 
572/2017. (IX. 27.)számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth 
Mihály út 5. IV/9. szám alatti lakás részleges felújításával (1 db villanykapcsoló cseréje, 2 m2 
járólap fugázásának javítása, gázkazán és gáztűzhely ellenőrzése, lakás teljes festése, energetikai 
tanúsítvány és érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése) a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Vár utca 4.) bízza meg bruttó 448.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Önkormányzati lakásértékesítés 2017. 
évi bevétele terhére költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
573/2017. (IX. 27.)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 Bem utca és a Táncsics Mihály utca rossz 
állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 41,125 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 398.913,- 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 Papp István önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete és Lestyán Balázs 
önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
574/2017. (IX. 27.)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 Tabán út páratlan oldalán a 
Honvéd utcai kereszteződéstől a rossz állapotú járdák térkőburkolattal való javítási munkáival 
összesen 150 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 
111.) bízza meg bruttó 2.286.000,- 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 Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő járdafelújítási kerete terhére 1.958.713,- Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások 
között Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 327.287,- Ft erejéig 
rendelkezésre áll. 
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29. napirendi pont 
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
575/2017. (IX. 27.)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 Balassi Bálint úton a Béla 
utcai kereszteződéstől a Nyírfa utca irányába 68 méter hosszúságú összesen 86 m2 felületű rossz 
állapotú beton járdaszakaszok javítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 817.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
576/2017. (IX. 27.)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 Hatvan, Ferencesek útja, 
Apród utca, Mohács utca, Attila utca, Karinthy Frigyes utca, Thököly utca, Bálvány utca, Arany 
János utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 186,55 m2 felületen a 
Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 17/4.)                                  
bízza meg bruttó 1.734.915,- 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 Kondek Zsolt önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról  
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(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
577/2017. (IX. 27.) 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 Mikes utca és a Batthyány 
utca kereszteződésénél található rossz állapotú betonjárda a javítási, illetve a járdaszakasz melletti 
szikkasztóárok megerősítési munkáival a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 
Áron utca 22.) bízza meg bruttó 998.728,- 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 Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
578/2017. (IX. 27.) 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 Szent Mihály utca rossz 
állapotú aszfaltos járdáinak a javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 481.965,- 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 Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
579/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság soron következő 
taggyűlésén támogatja Rodek Antal, 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 23. 2/8. szám alatti lakos, 
Sándor Sándor, 5126 Jászfényszaru, Honvéd utca 25. szám alatti lakos és Dr. Szalai László, 3024 
Lőrinci, Vörösmajori u. 47. szám alatti lakos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását a 
társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától számított 3 éves határozott időtartamra akként, 
hogy a felügyelőbizottsági tagok tisztségüket ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látják el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: A Kft. soron következő taggyűlésen 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
33. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Sportpark zöldterület-rendezéséről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
580/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Sportpark zöldterület-rendezéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Sportpark zöldterület rendezésével a 
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Than K. u. 3-5.) bízza 
meg bruttó 1.406.233,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 3. b mellékletében szereplő Városüzemeltetési feladatok között, a 
"Környezetvédelmi feladatok" költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2017. október 10. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
34. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök beszerzéséről és 
adományozásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az öt 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
581/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök 
beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 db vákuum matrac beszerzésével a REXTRA 
Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Hengermalom út 19-21.) bízza meg bruttó 
408.000,-Ft (az ár a szállítási költséget nem tartalmazza) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (beszerzésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
582/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök 
beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db vákuum sín szett beszerzésével a 
REXTRA Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 1119 Budapest, Hengermalom út 19-21.) bízza meg 
bruttó 121.473,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (beszerzésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
583/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök 
beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 db ambu fantom beszerzésével a Speeding 
Mérnöki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1126 Budapest, Ugocsa utca 5.) bízza meg 
bruttó 43.053,-Ft (az ár a szállítási költséget nem tartalmazza) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (beszerzésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
584/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök 
beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2 db Kendrick húzósín beszerzésével az Első 
Láncszem Kft.-t (székhely: 2071 Páty, Árnyas u. 5/A) bízza meg bruttó 164.592,-Ft (az ár a 
szállítási költséget nem tartalmazza) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 
együttműködési megállapodás szerint rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (beszerzésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
585/2017. (IX. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök 
beszerzéséről és adományozásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata és a Robert 
Bosch Elektronika Kft. között létrejött együttműködési megállapodás értelmében az összesen 
737.118,-Ft értékben beszerzésre kerülő 2 db Kedrick húzósínt, 1 db vákuum sínt, 1 db ambu 
fantomot és 3 db vákuum matracot a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány (székhely: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 27 IV/13.) részére adományozza. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adományozási szerződést 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. október 13. (adományozási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
35. napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
586/2017. (IX. 27.) 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 Vörösmarty téri Óvoda (3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) udvarán található homokozó helyére új homokozó telepítésével az 
RJM-Játék Kft.-t (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli utca 14.) bízza meg bruttó 230.505,- 
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. 
 
36. napirendi pont 
Egyebek 

 
******* 

 

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 
részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 45 perckor  
befejezettnek nyilvánította. 

  
K.m.f.  

 

 
 
 
 
 Kondek Zsolt  Papp István 
 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 
   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


