
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2018. szeptember 17-én 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében 
tartott rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

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

 
Igazoltan távol maradt: Marján János tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- 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 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 573/2018. (IX. 17.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Kép viselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2018. szeptember 17-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a 2018. évi Autómentes Nap rendezvényeinek lebonyolításához kapcsolódó döntésről 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester         
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
2. Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. I/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás gázkazán 

cseréjéről 
 

3. Előterjesztés a Csaba utca forgalmi rendjének módosításával kapcsolatos döntésről 
 
Előterjesztő, előadó 2-3. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
Határidő: 2018. szeptember 17. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a 2018. évi Autómentes Nap rendezvényeinek lebonyolításához kapcsolódó döntésről 



 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 574/2018. (IX. 17.) számú – 4 „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 az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium által meghirdetett, „Támogatás a 2018. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényekhez” című 
pályázaton támogatást nyert (AMN-2018-0054 azonosító számú) támogatási kérelem megvalósítása kapcsán 
az Autómentes Nap teljes körű rendezvényszervezési feladatainak ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó 918.000,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi forrás pályázati támogatásból 
biztosított. 
 
Határidő: 2018. szeptember 17. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. I/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás gázkazán 
cseréjéről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 575/2018. (IX. 17.) számú – 4 „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 az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1. I/4. szám alatti bérlakás 
gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 
12. 5/20.) bízza meg 385.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) 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 a „Lakóház felújítás (2018. évi áthúzódó 
tételekkel csökkentett) 2017. évi maradvány” terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Csaba utca forgalmi rendjének módosításával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 576/2018. (IX. 17.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Metalrik Bt. (1158 Budapest, Késmárki u. 8–10.) kérelmét elbírálva az 
István király utcai 5097/5, 5097/6, 5097/7, 5097/8, 5097/9, 5097/10, 5097/11 és 5100/2 hrsz.-ú ingatlanok 
építési forgalmának a biztosításával kapcsolatosan a Hatvan, Csaba utcában a jelenlegi forgalmi rendet nem 
módosítja, a „Tehergépjárművel behajtani tilos” jelzőtábla nem kerül levételre, mivel az érintett utcák 
jelenlegi műszaki paraméterei nem teszik azt lehetővé a tehergépjármű forgalmat. 
 
Határidő: azonnal  
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 9.10 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


