
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2018. július 24-én 9.15 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Palik Józsefné tag 
 

Igazoltan távol maradt: Marján János tag, Bagi Miklós tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. ügyvezetője 
- Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen), megnyitotta az ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 
Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek Zsoltot 
a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 448/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2018. 
július 24-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges 
döntésekről 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez 
benyújtott sportfejlesztési program megvalósításához szükséges jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról 

 
3. Előterjesztés a Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Egyesület részére nyújtott támogatás 2018. 

évben történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester         
Előadó 1-3. napirendi pontig: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
5. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Plébánia részére nyújtott támogatás 2018. évben történő 

felhasználásának engedélyezéséről 



6. Előterjesztés elővásárlási jogosultság gyakorlásáról 
 

Előterjesztő 4-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester         
Előadó 4-6. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
7. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 

 
8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 

részére 
 
9. Előterjesztés a hatvani 0299/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról 

 
10. Előterjesztés a Hatvan, Rákóczi úti szervizút terveinek elkészítéséről 

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

helyreállítási munkáiról 
 
Előterjesztő 7-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester         
Előadó 7-11. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
12. Előterjesztés a „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
 

13. Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről  
 

14. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési 
eljárás lebonyolítása tárgyában megkötött megbízási szerződéssel kapcsolatos döntésekről 

 
15. Előterjesztés a 2018. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz kapcsolódó 

döntésről 
 
16. Előterjesztés az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” elnevezésű közbeszerzési 

eljárás megindításáról 
 

17. Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat 
megadásáról 

 
18. Előterjesztés az Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alaphoz benyújtandó pályázathoz való 

hozzájárulásról 
 

19. Előterjesztés a 2018. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtandó egyedi támogatási igény 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 

 
20. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 

 
Előterjesztő 12-20. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester         
Előadó 12-20. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
21. Előterjesztés a FlexiTon Kft.-vel megkötött szerződés módosításáról 

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

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

 
23. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének                       

felhasználásáról 
 



24. Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy    részének 
felhasználásáról 

 
Előterjesztő, előadó 22-24. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és                        
városfejlesztési irodavezető 

 
Határidő: 2018. július 24. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges 
döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Az öt határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 449/2018. (VII. 24.) számú – 2 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Futball Club Hatvan Egyesület által a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Jégkorong 
Szövetséghez 2018. május 2. napján benyújtott 2018/19. évi sportfejlesztési programját. 
 
Határidő: 2018. július 31. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 450/2018. (VII. 24.) számú – 2 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 5331/21, 5331/27, 5331/41 és 5330/2 hrsz. alatt 
felvett ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Futball Club Hatvan 
Egyesület által – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján – a 
Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja (Jégcsarnok beruházás) megvalósuljon az 
ingatlanokon.  
 
Határidő: 2018. július 31. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 451/2018. (VII. 24.) számú – 2 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 5331/21, 5331/27, 5331/41 és 5330/2 hrsz. alatt 
felvett ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Futball Club Hatvan 
Egyesület által – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport 
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján – a 
Magyar Jégkorong Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési programja (Jégcsarnok beruházás) megvalósítása 



esetén az ingatlanokon a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül, 15 év időtartamra az ingatlan-
nyilvántartásba jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a Magyar Állam javára, összességében az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig. 
 
Határidő: 2018. július 31. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 452/2018. (VII. 24.) számú – 2 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Futball Club Hatvan Egyesülettel 
2016. május 19. napján, a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában megkötött megállapodást a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti 
tartalommal, közös megegyezéssel módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2018. július 31. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 453/2018. (VII. 24.) számú – 2 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által 
megépítendő Jégcsarnok megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Széchényi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a Futball Club Hatvan Egyesület által - a 
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény és a látvány-csapatsport támogatását 
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján - a Magyar Jégkorong 
Szövetséghez 2018. május 2. napján benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához szükséges, a 
határozat 1. számú mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, valamint a határozat 2. számú 
mellékletét képező jelzálog bejegyzésre vonatkozó nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2018. július 31. (nyilatkozattételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez 
benyújtott sportfejlesztési program megvalósításához szükséges jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó 
tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 454/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület által a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztési program megvalósításához 
szükséges jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 5331/40 hrsz. alatt felvett, 18245 m2 területű 
kivett, ipartelep megnevezésű ingatlan tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület által – a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet alapján – a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései 



programja megvalósításához szükséges, a határozat mellékletét képező jelzálogjog bejegyzésre vonatkozó 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat polgármester általi aláírását. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Egyesület részére nyújtott támogatás 2018. évben 
történő felhasználásának engedélyezéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 455/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért 
Egyesület részére nyújtott támogatás 2018. évben történő felhasználásának engedélyezéséről szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan engedélyezi a Magyar Vasúti Járművek 
Megmentéséért Egyesület részére a 2017. évi II. félévi Civil Alapból nyújtott 200.000.-Ft összegű támogatás egy 
részének a 2018. évben történő felhasználását. 
 
Határidő: 2018. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 456/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Plébánia részére nyújtott támogatás 2018. évben történő 
felhasználásának engedélyezéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 457/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Újhatvani Római Katolikus Plébánia részére 
nyújtott támogatás 2018. évben történő felhasználásának engedélyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan engedélyezi az Újhatvani Római Katolikus Plébánia 
részére a 2017. évben nyújtott 4.500.000,- Ft összegű támogatás egy részének a 2018. évben történő 
felhasználását. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés elővásárlási jogosultság gyakorlásáról 



 
Papp István: Ez az új-hatvani Takarékszövetkezet, mert ott bezárják, megszüntetik a székhelyet és itt a városban 
lesz. 
Palik Józsefné: Nekem ezzel csak annyi gondom van, hogy miért ajánljuk fel előbb? – mert ezzel fel fogjuk vinni 
az árakat. Miért nem várunk, míg válaszol a posta, hogy mit szeretne ezzel az épülettel, mennyiért szeretné eladni. 
Nekem ez így egy picit olyan, hogy mi szeretnénk megvenni, de akkor ti meg kérjetek annyit, amennyit akartok. 
Papp István: Ez nem egészen úgy van, mert még ki is sajátíthatjuk, ha úgy gondoljuk. Nem a postáé, nem a 
Takarékszövetkezeté, Central Takarék cégé most már, az a nevük és majd meglátjuk, de most élni fogunk az 
elővásárlási joggal. Megpróbálunk majd valamit ott, nem titok, a postát odavinni, mert ott elférnek, legalább nincs 
az, hogy kinn állnak télen az utcán a nyugdíjasok, hanem be tudnak menni és ezt nem fogjuk hagyni. Ez pont jó 
hely, megszokták, mert ott van, a Bezerédi utcába nem hajlandók bemenni, de oda még a posta se akar bemenni. 
Kondek Zsolt: Pedig ott meg tud állni. 
Papp István: Meg tud állni, itt meg megszokták és ez jó lesz mindenkinek. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 458/2018. (VII. 24.) számú – 2 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta elővásárlási jogosultság gyakorlásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 532 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 
29. sz. alatt található kivett takarékszövetkezet, ügyfélfogadási rész és söröző megnevezésű 341 m2 nagyságú 
ingatlan 474/682-ed részének értékesítése esetében a vonatkozó elővásárlási jogával élni kíván, arról nem mond le 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy ezzel kapcsolatban tárgyalásokat folytasson, valamint a 
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: 2018. július 30. (tárgyalások megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 459/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó 
gördülő fejlesztési terv elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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: 2018. július 31. (tervek aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
8./ napirendi pont  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
részére 
 
Nagy Ferenc: Több egyeztetés volt ezzel kapcsolatban a Kézilabda Egyesülettel. Pályázat van benyújtva erre a 
beruházásra, de hogy a nyári szünetben ezt biztosan be tudjuk fejezni, ezért szükséges, hogy elkezdjük ebben a 
formában előbb ezt a beruházást. A szövetségtől határozott ígéretünk van, hogy meg fogjuk kapni erre a 
támogatást. Az előterjesztésből kimaradt az a rész, hogy az új felület egy korszerű sportfelület lesz most már. Erre 
majd jobban vigyázni kell, ezt majd rögzítjük az iskolákban, egyeztetjük, volt is már erről egyeztetés, hogy 
vigyázni kell jobban a felületre, védőburkolat is valószínűleg kell majd rá, ilyen takaróanyag. Ez nem beruházási 
meg szerkezeti kérdés, de a felfestést egy picit arrébb fogjuk csúsztatni abba az irányba, hogy mellette el lehessen 
közlekedni a küzdőfelület érintése nélkül. Ez nincs benne az előterjesztésben, de ha a jegyzőkönyvbe rögzítenénk, 
azt szeretném kérni, hogy legyen így benne. 
 



 
Kondek Zsolt: Van a kosárlabda palánk, a kosarasok is ott voltak, de valószínűleg már nem lesznek, mert a 
felület nem alkalmas a kosárlabda mérkőzésekre. Úgy tudom, hogy a bajnokikat parkettán vagy hasonló 
linóleumon játsszák, mert az másképp adja vissza a labdát.  
Nagy Ferenc: Nem, ez egyeztetve lett a kosarasokkal is, tehát lehet rajta kosarazni. A palánknak az elhelyezésére 
kell majd figyelni, egy teherelosztó felületet kell tenni rá. 
Kondek Zsolt: És ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogy a kosárlabda szövetség biztosít a födémről leengedhető 
kosár palánkot? 
Nagy Ferenc: Biztos lehetne, ha pályázunk rá, megpróbáljuk majd később. Most ebben az ütemben biztos nem. 
Kondek Zsolt: Mert az nagyon nehéz amikor betolják a pályára, tehát végig kellene sínezni vagy valamit csinálni. 
Nagy Ferenc: Erre azt mondják, hogy teherelosztó felületet kell tenni. 
Kondek Zsolt: Ezt értem, amikor megáll, de amikor bevisszük a pályára? És hogyha lecsúszik? – akkor az lehet, 
hogy a pályában kárt okoz. Tehát ezért gondoltam, hogyha lehetne beszélni a kézilabdásokkal, akkor azt mondjuk 
a felújítás ideje alatt már akár párhuzamosan is megcsinálhatnák, mert tényleg egy brutálisan nehéz szerkezet, 
hiszen felugrik a játékos, belekapaszkodik a gyűrűbe, nem borulhat fel és ez benyúlik a pálya fölé, tehát ott 
vannak azért erőkarok és ez egy nagyon nehéz szerkezet. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 460/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u 9.)  részére a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában és kezelésében álló Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 
(székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 3.) tornaterme padlóburkolatának felújításához 2018. augusztus 30-i 
befejezési határidővel és fűtési rendszerének átalakításához 2018. szeptember 30-i befejezési határidővel, az 
egyesület költségviselésével, azzal a kikötéssel, hogy az egyesület köteles a kivitelezési munkák során a szakmai, 
munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a tornaterem padlóburkolatának felújítása és fűtési rendszerének átalakítása során 
keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: 2018. július 31. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont  
Előterjesztés a hatvani 0299/1 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásáról 
 
Papp István: Ez a játszótér a strandnál. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 461/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani 0299/1 helyrajzi számú ingatlan 
belterületbe vonásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0299/1 helyrajzi számú ingatlant a határozat 
mellékletét képező vázrajznak megfelelően belterületbe vonja, amennyiben a 455/2018. (VI. 27.) számú 
határozata alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál a folyamatban 
lévő telekalakítási eljárás eredményeként létrejövő ingatlanok az állami ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre 
kerülnek. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ingatlan-nyilvántartási kérelem aláírására és a 
belterületbe vonáshoz szükséges eljárási cselekmény lefolytatására. 
 
Határidő: 2018. augusztus 31. (kiértesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 



 
10./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan, Rákóczi úti szervizút terveinek elkészítéséről 
 
Papp István: Itt az Arany J. út és Béke u. közötti részről van szó. Mindig kikátyúsodik. Megnézzük, hogy mibe 
kerülne ez, ha leaszfaltoznánk. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 462/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Rákóczi úti szervizút terveinek 
elkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Rákóczi úti szervizút tervezési munkáinak 
elkészítésével Somfai Péter tervezőt, egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, Szőlőskert utca 2.) bízza meg 
180.000,-Ft (ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalékkeret” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2018. augusztus 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11./ napirendi pont  
Előterjesztés a Zagyva folyó töltésén megépült kerékpárúton található sorompók és oszlopok helyreállítási 
munkáiról 
 
Palik Józsefné: Ez már nincs garanciában?  
Schósz Gabriella: A garanciális idő letelt, szavatossági idő alatt van, viszont a rongálásokra a szavatossági 
igényünket nem tudjuk érvényesíteni és ezek sajnos ilyen nem rendeltetésszerű használatból eredő dolgok, amiket 
most javítunk majd. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 463/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyva folyó töltésén megépült kerékpárúton 
található sorompók és oszlopok helyreállítási munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) 
bízza meg a Zagyva folyó Boldog-Hatvan közötti töltésén megépített kerékpárúton található sorompók és 
oszlopok helyreállítási munkáival, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 381.000,-Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Temető melletti ingatlan kisajátítása” költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: Itt név szerint kell szavazni. Három határozati javaslatunk van, egyben szavazunk. Megkérem 
jegyző asszonyt, hogy vezesse le. 
dr. Szikszai Márta: Kérem, hogy a neve elhangzása után mindenki mondja be a szavazatát: 
         Kondek Zsolt: igen 
         Palik Józsefné: igen 
         Papp István: igen 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatokat. 
 



A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 464/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zöld város kialakításához kapcsolódó 
tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 336/2018. (V. 9.) számú határozata 
alapján indult „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az 
Építész Kaláka Kft. (székhely: 1039 Budapest, Puszta köz 3. tt 6.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, 
hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-
érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 15.700.000.-Ft + ÁFA tervezési díjat, illetve 98 hónapos szakmai 
többlettapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonásának vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a pályázati forrásból teljes mértékben rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2018. július 27. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 465/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zöld város kialakításához kapcsolódó 
tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 336/2018. (V. 9.) számú határozata 
alapján indult „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az 
Építész Stúdió Építész Tervező és Szaktanácsadó Kft. (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71. V/2.) 
ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) 
bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 16.535.000.-Ft + ÁFA 
tervezési díjat, illetve 60 hónapos szakmai többlettapasztalattal rendelkező tervező szakember bevonásának 
vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a pályázati forrásból teljes mértékben rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2018. július 27. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 466/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zöld város kialakításához kapcsolódó 
tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő- 336/2018. (V. 9.) számú határozata alapján 
indult „Zöld város kialakításához kapcsolódó tervezési szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója a tárgyi közbeszerzési eljárás 3. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Global Terv Kft. 
(székhely: 1137 Budapest, Szegedi út 37-39.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő 
érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes 
ajánlatot, azaz 19.650.000.Ft + ÁFA tervezési díjat, illetve 60 hónapos szakmai többlettapasztalattal 
rendelkező tervező szakember bevonásának vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a pályázati forrásból teljes mértékben rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2018. július 27. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 



 
13./ napirendi pont  
Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: Itt is név szerinti szavazás van. Egyben szavazunk. 
dr. Szikszai Márta: Itt az első, második és harmadik határozati javaslatoknál kell név szerinti szavazást tartani.  
            Kondek Zsolt: igen 
            Palik Józsefné: igen 
            Papp István: igen 
Megállapítom, hogy az 1-3. határozati javaslatokat a bizottság támogatja és elnök urat megkérem, hogy a 
negyedikről szavaztasson normál rendben. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 467/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 323/2018. (IV. 26.) számú határozata 
alapján indult és a 337/2018. (V. 9.) sz. határozattal módosított, „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Cervus Ingatlanhasznosító Zrt. (székhely: 1055 
Budapest, Balassi Bálint u. 21-23. félemelet) ajánlattevőnek az 1. részre és 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes 
mértékben az eljárást megindító felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban 
előírt valamennyi feltételnek. 
 
Határidő: 2018. július 27. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 468/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 323/2018. (IV. 26.) számú határozata 
alapján indult és a 337/2018. (V. 9.) sz. határozattal módosított, „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást a 2. rész tekintetében a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés b) pont alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
az eljárásra kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.  
 
Határidő: 2018. július 27. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 469/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 323/2018. (IV. 26.) számú határozata 
alapján indult és a 337/2018. (V. 9.) sz. határozattal módosított, „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást az 1. rész tekintetében a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (5) bekezdés alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a 
2. rész esetében az eljárás eredménytelennek minősül és az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban 
rögzítette, hogy bármely rész eredménytelensége esetén már nem áll érdekében a szerződések megkötése és az 
eljárást valamennyi rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthatja. 
 
Határidő: 2018. július 27. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 



 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 470/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Arany János utca felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Arany János utca felújítása" elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség 
biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Az Arany János utcában útépítési, útfelújítási feladatok elvégzése”, becsült értéke nettó 
48.073.020.-Ft.  
A 2. rész elnevezése „Az Arany János utcában csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok elvégzése”, 
becsült értéke nettó 2.858.200.-Ft.  
Az 1. rész esetében a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 30.000.000.-Ft összegig pályázati 
forrásból biztosított, az ezen felüli 31.052.735.-Ft összeg önerő formájában Hatvan Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az 
úfelújítások, útépítések költséghelyen rendelkezésre áll. 
A 2. rész esetében a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a 
csapadékvíz-elvezetés költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Arany János utca felújítása" elnevezésű, nettó 
50.931.220.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) 
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető, a Bíráló Bizottság elnöke; 
2.) Baranyi Lajosné, műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető; 
3.) Kujbus Zsolt, műszaki ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2018. augusztus 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
lebonyolítása tárgyában megkötött megbízási szerződéssel kapcsolatos döntésekről 
 
Palik Józsefné: Értem, hogy nem tart igényt tovább a díjra, hiszen nem történt semmi, de akkor most mi lesz 
ezzel a közétkeztetéssel? Ezt meg fogjuk újra pályáztatni? 
Nagy Ferenc: Az eljárás nem zárult le azzal, hogy a közbeszerző kilépett. Az akkreditáció miatt meg kell, hogy 
szüntessük vele a szerződést és ajánlatokat fogunk bekérni, tehát meg kell pályáztatnunk, hogy valaki befejezze 
ezt az eljárást, amíg lezárjuk, úgyhogy újra majd közbeszerzőt kell választani. 
 
Papp István elnök több hozzászólás nem lévén szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 471/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó 
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában megkötött megbízási szerződéssel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása tekintetében a Prolixitas Közbeszerzési Tanácsadó Bt.-vel 
(székhely: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 29.) 2016. május 29-én megkötött megbízási szerződést közös 
megegyezéssel megszünteti, egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat 
aláírására. 



A megbízási szerződés alapján a megbízott részére járó 1.050.000.-Ft összegű megbízási díjból 800.000.-Ft 
igazolt részteljesítést követően kifizetésre került, a fennmaradó 250.000.-Ft összegű megbízási díj kiegyenlítésére 
a megbízott a nyilatkozata alapján nem tart igényt.  
 
Határidő: 2018. július 27. (a megbízási szerződés megszüntetéséről szóló okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 472/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó 
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása tárgyában megkötött megbízási szerződéssel 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás folytatásához és lezárásához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói 
tevékenység elvégzésére árajánlatokat kér be a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 55. § (1) bekezdésének megfelelően. 
 
Határidő: 2018. augusztus 10. (az árajánlatkérések megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15./ napirendi pont  
Előterjesztés a 2018. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 473/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 2018. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
részére 50 db bankett szék beszerzésével a Gold Caffé Kft.-t (székhely: 2161 Csomád, Esztergály u. 22.) bízza 
meg bruttó 781.050,- Ft összegben mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. Pénzügyi fedezet 
Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 2/d 
mellékletében lévő „Közművelődési intézmények pályázati önrész” költséghelyen 567.050.- Ft összegben, 
továbbá pályázati forrásból 214.000,- Ft összegben biztosított. 
 
Határidő: 2018. augusztus 10. (székek megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16./ napirendi pont  
Előterjesztés az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 474/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 
esetében”, becsült értéke nettó 1.039.600.-Ft. 



A 2. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola esetében”, becsült értéke 
nettó 680.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) által rendelkezésre 
bocsátott jóteljesítési biztosítékok terhére biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű, nettó 1.719.600.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) elnök: Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2018. augusztus 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Napsugár Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat 
megadásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 475/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Napsugár Óvoda által benyújtandó 
pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat megadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, Gódor 
Kálmán út 13.) fenntartója - felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Zöld Óvoda” című, a Hatvani Napsugár Óvoda által 
megvalósítandó pályázathoz szükséges támogató nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2018. augusztus 6. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18./ napirendi pont  
Előterjesztés az Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alaphoz benyújtandó pályázathoz való 
hozzájárulásról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 476/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt 
Alaphoz benyújtandó pályázathoz való hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete - mint az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 
Hatvan, Kossuth tér 12.) fenntartója – jóváhagyja, hogy az intézmény benyújtsa közös pályázatát az Interreg V-A 
Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alapra 
(SKHU/ETA/1801) a szlovák Királyhelmecen működő Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központtal 
(Szlovákia, Kassai kerület, 077 01 Királyhelmec, Majláth u. 1112/2.) együtt. A pályázathoz szükséges 15 %-os 
önerő bruttó 1.806.896,- Ft összegben az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetésében 
rendelkezésre áll. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz kapcsolódó 
fenntartói támogató nyilatkozat aláírására. 
 



Határidő: 2018. július 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19./ napirendi pont  
Előterjesztés a 2018. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez nyújtandó egyedi támogatási igény 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 477/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2018. évi Európai Mobilitási Hét 
rendezvényekhez nyújtandó egyedi támogatási igény benyújtásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a támogatási kérelem benyújtását az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „a 2018. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez 
kapcsolódó egyedi támogatási lehetőségről” című pályázati felhívásra. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás 
bruttó 1.500.000,- Ft, a támogatás intenzitása 100 %. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges további dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20./ napirendi pont  
Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 478/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának 
igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a normatív támogatás igényléséhez a pályázati 
felhívás 7.1. a) pontjának alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2018. január 1-től 
2018. december 31-ig folyamatosan fenntartja; 

2.) A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), 
valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a kérelem benyújtásáig szolgáltatónként 
2.661.000.- Ft, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el; 

3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte 
meg a Hatvani Volán Közlekedési Zrt-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) a közszolgáltatási 
szerződést. A Hatvani Volán Közlekedési Zrt. jogutódja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt.; 

4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás 
igényléséhez 5.000.000.- Ft-ot biztosít 2018. évben, melynek pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. sz. 
mellékletében (2/e.), az alapítványok, szervezetek támogatása – KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatása – költséghelyen került 
elkülönítésre. 

 
Határidő: 2018. augusztus 22. (pályázat benyújtására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 



 
21./ napirendi pont  
Előterjesztés a FlexiTon Kft.-vel megkötött szerződés módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 479/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a FlexiTon Kft.-vel megkötött szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a FlexiTon Kft.-vel megkötött megbízási szerződést a határozat 
mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2018. augusztus 15. (szerződés módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22./ napirendi pont  
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének                
felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 480/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Hegyalja út rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 154,57 
m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 1.700.270,-
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati képviselő kerete terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
23./ napirendi pont  
Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének                       
felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 481/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a Hatvan, Béke út 34. számú ingatlan elé 1 db K-7 típusú utasváró beszerzési és telepítései munkáival a 
termék kizárólagos gyártóját, az EUROELEMENT Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Tiefenweg utca 18.) bízza 
meg bruttó 1.123.410,-Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Papp István önkormányzati képviselő kerete terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 



A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 482/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a Hatvan, Béke út 34. számú ingatlan előtti buszmegálló peronjának a javítási munkáival, valamint a 
telepítendő utasváró alapjának kialakításával a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t  (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 782.891,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Papp István önkormányzati képviselő kerete terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
24./ napirendi pont  
Előterjesztés Kondek Zsolt önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 483/2018. (VII. 24.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a hatvani Arany János utca, Botond utca, Teleki út, Attila utca, Utász utca, Tüzér utca és Apród utca rossz 
állapotú aszfaltos járdáinak a javítási munkáival összesen 1066,43 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 
1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 7.449.014,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között Kondek Zsolt önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 
4.000.000,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Kondek Zsolt önkormányzati képviselő kerete 
terhére 3.449.014,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.35 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 

__________________________________             _________________________________                                         
           Kondek Zsolt                   Papp István   
  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési                             Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési          
             Bizottság elnök-helyettese                                           Bizottság elnöke          


