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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 2018. június 26-án, 1000 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes  

         Bagi Miklós      bizottsági tag    

 Marján János     bizottsági tag   

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 Lukács László     mb. jegyzői irodavezető 

 Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 

osztályvezető 

 Johancsik Mónika     költségvetési osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

   

 Barna Attiláné     jegyzőkönyvvezető 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 4 tagja jelen van. A bizottság határozatképes. 

 

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 elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 

szavazzanak a javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 32. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztést: 

 

• Előterjesztés a hatvani 0299/1 és a 0299/3 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-

rendezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

   Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
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Papp István bizottsági elnök 

Kérte, hogy a napirendi pontok felvételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztést a bizottság felvegye az ülés napirendjei 

közé. 

Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az ülés 

napirendjét 

 

 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

391/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2018. június 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

  

1. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal informatikai hálózatának részleges 

felújításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 

2. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester   

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 

3. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a Társulás 

2018. június 28-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában 

 

4. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról 

 

5. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola alapítványának támogatásáról 

Előterjesztő 3-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 3-5. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 

irodavezető 

 

6. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 4. fsz. 1/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

 

7. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola játszóterére elhelyezendő pavilon 

beszerzéséről 

 

Előterjesztő 6-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester   

Előadó 6-7. napirendi pontig: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- 

és kezelési osztályvezető 

 

8. Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról 

 

9. Előterjesztés a Kossuth téri gyalogátkelőhely áthelyezéséhez kapcsolódó 

ingatlanhasznosítási szerződés megkötéséről 
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10. Előterjesztés a BUDASZER Kft. által létesítendő ivóvíz- és szennyvízvezetékkel 

kapcsolatos döntésről 

 

11. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

 

12. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 7-9-11. szám alatti Társasház felújítási alapjával 

kapcsolatban 

 

13. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 

 

14. Előterjesztés Hatvan város környezeti levegőjének vizsgálatával kapcsolatos döntésről 

 

15. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

 

16. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére történő eszközök beszerzéséről és 

adományozásáról  

Előterjesztő 8-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 8-16. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető      

 

17. Előterjesztés a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben szükségessé 

váló döntésekről 

 

18. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázathoz szükséges 

beszerzésről 

 

19. Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség által nyújtott támogatásból készülő kézilabda 

pálya felújításhoz kapcsolódó döntésekről  

Előterjesztő 17-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 17-19. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető     

     

20. Előterjesztés Legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat 

elvégzéséhez szükséges vízmintavételezési feladatokról 

 

21. Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzéséről 

 

22. Előterjesztés Kölcsey Ferenc utcát érintő forgalomtechnikai módosításról 

 

23. Előterjesztés közlekedésbiztonsági rendezvénynap lebonyolításáról 

 

24. Előterjesztés térkő burkolási munkákról 

 

25. Előterjesztés korlátok bontási és telepítési munkáiról 

 

26. Előterjesztés a hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő munkásszálló tervezési 

feladatainak elvégzéséről 

 

27. Előterjesztés törött kandeláberek cseréjéről 

 

28. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról 

 

29. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 
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30. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői 

kerete egy részének felhasználásáról 

 

31. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 

felhasználásáról 

Előterjesztő, előadó 20-31. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 

városfejlesztési irodavezető    

 

32. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágásokról 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész  

 

33. Előterjesztés a hatvani 0299/1 és a 0299/3 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-

rendezéséről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

34. A Hatvan, Pázsit u. 7. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére 

beérkezett pályázatok bontása 

 

35. Egyebek 

 

Határidő: 2018. június 26. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal informatikai hálózatának részleges 

felújításáról 

(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

392/2018. (VI. 26.) 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 Közös Önkormányzati Hivatalnak az 

Adó Osztály, az Építéshatósági Osztály és a Gazdálkodási Iroda elhelyezésére szolgáló 

épületrészében az informatikai hálózat infrastruktúrájának felújításával Varga Ivett egyéni 

vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Apafi utca 50.) bízza meg bruttó 2.129.502,- Ft összegben, 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal intézményi költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. július 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 

(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

393/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról  

szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

 

Patai Mia, André Áron Péter, Kiss Tibor Igor, Nagy Simon, Csőke Botond István, 

Buzma Fábián Vince, Nagy Olivér, Bagyin Vivien, Gulyás Donát, Tari Szabolcs, 

Kovács Levente, Csorba Zsófia, Bognár Róza, Beszer Krisztián Zsombor és Sándor 

Olivér gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 

18. életévének betöltése napjától vehet igénybe. 
 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 600.000,- Ft – azaz hatszázezer 

forint – támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban 

szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” előirányzat terhére. 
 

 Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a Társulás 2018. 

június 28-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában 

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

394/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a Társulás 2018. június 28-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a Kelet-

Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató  
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Társulás, illetve e társulások vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 

társaság vagy társaságok a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságban való részesedésszerzésével összefüggésben szükséges társasági szerződés-

módosítást, valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatási, az alvállalkozói, a bérleti, albérleti, 

illetve vagyonkezelési szerződések tekintetében a Társulás Elnöke a Szelektív Hulladékhasznosító 

és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő ülésén szavazati 

jogát gyakorolja. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 

 

395/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a Társulás 2018. június 28-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a Kelet-

Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás és a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató 

Társulás, illetve e társulások vagy tagjaik 100 %-os kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 

társaság vagy társaságok a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságban való részesedésszerzésével összefüggésben szükséges társasági szerződés-

módosítást, valamint ehhez kapcsolódóan a közszolgáltatási, az alvállalkozói, a bérleti, albérleti, 

illetve vagyonkezelési szerződések tekintetében a Társulás Elnöke a Szelektív Hulladékhasznosító 

és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő ülésén szavazati 

jogát gyakorolja. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 

 

396/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a Társulás 2018. június 28-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a Társulás 

elnöke a Társulást a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) üzletrésze alapján megillető szavazati jogát a 

Társulás társulási tanácsának két ülése között, halaszthatatlan kérdésekben a Társulási Tanács 

részére való utólagos beszámolási kötelezettség mellett gyakorolja. 
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Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 

 

397/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a Társulás 2018. június 28-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy a Társulás 

elnöke a Társulást a Szelektív Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságban fennálló (közös tulajdonú) üzletrésze alapján megillető szavazati jogát a 

Társulás társulási tanácsának két ülése között, halaszthatatlan kérdésekben a Társulási Tanács 

részére való utólagos beszámolási kötelezettség mellett gyakorolja. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és igennel szavazzon. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 

Határidő: a társulási tanács ülésén” 

 

398/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a Társulás 2018. június 28-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy Bag 

Nagyközség Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-

gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, minősített többséggel meghozott 

képviselő-testületi határozatok mindegyikének meghozatalát követő hónap első napjával és 

jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. mellékletének módosítását az előterjesztés melléklete 

szerint. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 

jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester 

Határidő: a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített többséggel 

meghozott határozata meghozatalát követően 

 

399/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
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Társulásban is tagsággal rendelkező önkormányzatok részére a Társulás 2018. június 28-i 

üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Zagyvakörnyéki Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja úgy döntött, támogatja, hogy Verseg 

Község Önkormányzata csatlakozzon a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társuláshoz az ehhez szükséges, minősített többséggel meghozott képviselő-

testületi határozatok mindegyikének meghozatalát követő hónap első napjával, de legkorábban 

2018. október 1. napjával és jóváhagyja a Társulási megállapodás 1. mellékletének módosítását az 

előterjesztés melléklete szerint. 

Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanács ülésén 

képviselje, és igennel szavazzon. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 

jelen határozatnak megfelelő módosítását aláírja. 

 

Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja/polgármester 

Határidő: a társulási tanács ülésén /valamennyi tag képviselő-testülete minősített többséggel 

meghozott határozata meghozatalát követően 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás 2018. évi költségvetésének 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

400/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 

Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a határozat 1-3. számú 

mellékletei szerint a Társulás 2018. évi költségvetését elfogja. A határozat hatályba lépésének 

feltétele, hogy az alábbi évközi módosítások beépítésre kerüljenek a Társulás módosított 

előirányzatába: 

- - az ügyvédi munkadíj összege 75.000,- Ft + Áfa/hó összegre módosuljon 

- - az általános tartalék összegének csökkentésével 5.400.000,- Ft összeggel növekedjen a 2018. 

évben a hitel visszafizetése. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola alapítványának támogatásáról 

 (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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

401/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szent István Általános Iskola alapítványának támogatásáról 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Alapítvány a hatvani I. István Általános 

Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) részére 

1.122.680,- Ft, azaz Egymillió-egyszázhuszonkettőezer-hatszáznyolcvan forint támogatást nyújt. A 

fenti összeg Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között szereplő Szent István Általános Iskola 

Bosch osztály működési kiadásáról kerül átcsoportosításra. 

 

Határidő: 2018. június 30. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 4. fsz. 1/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

402/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a 3000 Hatvan, Tabán út 4. fsz. 1/A. szám alatti ingatlan megvásárlásáról 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/14/A/3 hrsz.-ú, természetben 

3000 Hatvan, Tabán út 4. fsz. 1/A. szám alatti belterületi, 18 m2 nagyságú, lakás megnevezésű 

ingatlan bruttó 3.000.000,- Ft vételáron történő megvásárlása tekintetében kapott felhívására akként 

nyilatkozik, hogy szerződéses elővásárlási jogával élni kíván és az ingatlant meg kívánja vásárolni. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében ingatlanok 

értékesítéséből tervezett bevétel jogcímen rendelkezésre áll. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az adás-vételi szerződés 

megkötésére.   

 

Határidő: 2018. július 31. (szerződés megkötése) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola játszóterére elhelyezendő pavilon 

beszerzéséről 

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

403/2018. (VI. 26.) 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 hatáskörben eljárva a 

Hatvani Szent István Általános Iskola részére pavilont szerez be a KOTU-2005 Kft.-től (3200 

Gyöngyös, Jászsági út 3/3.) - mint az önkormányzat számára legkedvezőbb árajánlatot tevőtől – 

bruttó 284.500,- Ft összegben. 

A pénzügyi fedezet az intézmény 2018. évi jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. július 31. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról 

(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

404/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás 

jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 324/2018. (IV.26.) számú határozatát hatályon 

kívül helyezi. 

 

 Határidő: azonnal  

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

405/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás 

jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Innovációs és Technológiai 

Miniszterével a helyi személyszállítási közszolgáltatások regionális személyszállítási 

szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozóan megállapodást köt a határozat melléklete szerinti 

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

aláírására. 

 

 Határidő: azonnal (megállapodás aláírására) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 

 

9. napirendi pont 

Előterjesztés a Kossuth téri gyalogátkelőhely áthelyezéséhez kapcsolódó ingatlanhasznosítási 

szerződés megkötéséről 

(Előterjesztő a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

406/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Kossuth téri gyalogátkelőhely áthelyezéséhez kapcsolódó 

ingatlanhasznosítási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren lévő gyalogátkelőhely 

áthelyezése kapcsán a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel (székhely: 1024 Budapest Fényes Elek u. 

7–13.) köt a határozat melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 

város polgármesterét a szerződés aláírására. 

 

 Határidő: azonnal (ingatlanhasznosítási szerződés aláírására) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés a BUDASZER Kft. által létesítendő ivóvíz- és szennyvízvezetékkel 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

407/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a BUDASZER Kft. által létesítendő ivóvíz- és szennyvízvezetékkel 

kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

 



220 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a BUDASZER Budai Szakipari Társulás Kft. (székhelye: 1165 Budapest, Papír utca 48.) által 

a hatvani 4229 hrsz.-ú kivett közterületen (vízvezeték 154 fm, szennyvízelvezetés 142 fm hosszan), 

a Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében álló hatvani 02/5 hrsz.-ú kivett 

közforgalmú vasút és a hatvani 050 hrsz.-ú kivett közforgalmú vasút területeken (vízvezeték 58,5 

fm, szennyvízelvezetés 52,2 fm), valamint a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő hatvani 039 hrsz.-ú kivett országos közút földrészleten 

(vízvezeték 4 fm, szennyvízelvezetés 1 db. 1,5x1,5 m alapterületű tolózárakna) létesülő ivóvíz- és 

szennyvízvezeték ingyenes önkormányzati tulajdonba adására, és üzemeltetésére vonatkozó 

megállapodást megkösse azzal, hogy azt utólagos jóváhagyásra az aláírást követő soron következő 

képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 

A képviselő-testület a vonatkozó megállapodást azzal a feltétellel köti meg, hogy a vezetékek 

létesítésével és üzemeltetésre történő átadásával felmerülő valamennyi költséget a BUDASZER 

Kft. köteles viselni. 

 

 Határidő: 2018. szeptember 31. (megállapodás aláírására) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy  

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

408/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2018. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének 

felosztásáról szóló 171/2018. (II. 22.) számú határozatát a mellékelt táblázat szerinti 

költségfelosztással. 

 

Határidő: 2018. december 31. (feladatok végrehajtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

409/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hajós úti Bölcsőde 

(3000 Hatvan, Hajós A. út 1.) pillangó csoportjának az udvarán található játszóeszközök 

környezetében ütéscsillapító burkolat kialakításával a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000  
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Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 508.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. július 10. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

410/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani 

Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) villámvédelmi hiányosságainak 

megszüntetésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg 

bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. július 10. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

411/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Brunszvik 

Teréz Óvoda (3000 Hatvan, Balassi B. út 44.) 1 db gyermekmosdójának teljes felújításával és új 

szennyvíz nyomvonal kiépítésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 

55/A.) bízza meg bruttó 3.396.256,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. július 10. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 7-9-11. szám alatti Társasház felújítási alapjával 

kapcsolatban 

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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412/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Pázsit u. 7-9-11. szám alatti Társasház felújítási alapjával 

kapcsolatban című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan, Pázsit u. 7-9-11. szám alatti 

Társasház felújítási alapjának 60 Ft/m²/hó összegről 90 Ft/m2/hó összegre történő emelését és   

vállalja a tulajdoni hányadának (11 önkormányzati lakás, lakások összes alapterülete 540 m2) 

arányában a jelenlegi 32.400,- Ft/hó helyett 48.600,- Ft/hó felújítási alap fizetését 72 hónapos 

futamidőn keresztül azzal, hogy az önkormányzat tulajdoni hányada változásának megfelelően  

változhat a felújítási alap mértéke. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a Lakásfelújítási Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: 2018. július 31. (társasház értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról 

(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

413/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú bérlakás felújításáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Kossuth tér 

21. fsz. 2. szám alatti lakás felújításával a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor 

Áron u. 22.) bízza meg bruttó 1.835.150,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletben a felhalmozási kiadások között a Lakóház felújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. július 10. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város környezeti levegőjének vizsgálatával 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

414/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város környezeti levegőjének vizsgálatával kapcsolatos döntésről 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezeti levegőben lévő bűzvizsgálati 

mintavételezési, illetve annak vizsgálati munkálataival a Wessling Hungary Kft.-t (székhely: 1045 

Budapest, Anonymus utca 6.) bízza meg bruttó 231.140,- Ft áron, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2018. évi városüzemeltetési feladatai között a 

környezetvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Ma érkeznek a mozdonyok a népkertbe. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Mikor daruzzák pontosan? 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Holnap. Terv szerint most átszállítják a vasútállomásról őket, a trélereken maradnak és holnap 

lesznek a helyükre daruzva. 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

415/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Népkertben található gördeszkapálya 

melletti lámpaoszlopokra 2 db térfigyelő kamera elhelyezésével (Axis P5624-E MKZ II PTZ és 

Axis P3364-LVE típusú kamerák) és tartozékainak felszerelésével, valamint a térfigyelő 

kamerarendszer bővítésével a Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (3000 Hatvan, 

Kölcsey Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 4.139.933,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletben általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2018. július 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

16. 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 a 

határozati javaslatokról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

416/2018. (VI. 26.) 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 Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (3000 

Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretében 2 db gyermek 

sürgősségi táska, 3 db vénakereső eszköz és 30 db egyedi feliratú munkapóló beszerzésével a 

BATAMEDICAL HUNGARY, Bata István egyéni vállalkozót (székhely: 2509 Esztergom, 

Temesvári út 19.) bízza meg 1.228.000,- Ft (alanyi adómentes) összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 366/2018 (V. 30.) számú 

határozata szerint rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (beszerzésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

417/2018. (VI. 26.) 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 Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (3000 

Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás értelmében az összesen 

1.228.000,- Ft (alanyi adómentes) értékben beszerzésre kerülő 2 db gyermek sürgősségi táskát, 3 db 

vénakereső eszközt és 30 db egyedi feliratú munkapólót a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány (3000 

Hatvan, Szabadság út 27. 4./13.) részére adományozza. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 

város polgármesterét az adományozási szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2018. szeptember 30. (adományozási szerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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17. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben szükségessé 

váló döntésekről 

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

418/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben 

szükségessé váló döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 

azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat megvalósításának 

keretében az Akcióterületi terv és a hozzá kapcsolódó költség-haszon elemzés elkészítésével a 

VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. 2. 

em. 17.) - mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza meg bruttó 3.365.500,- 

Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. július 30. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

419/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben 

szükségessé váló döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 

azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat megvalósításának 

keretében a Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv (ZIFFA) és az ehhez 

kapcsolódó zöld kataszter elkészítésével a Zöldebb Városokért Nonprofit Kft.-t (székhely: 1188 

Budapest, Villányi út 35-43.) - mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt - bízza 

meg bruttó 10.527.030,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. július 30. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

420/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöld Város kialakítása” elnevezésű pályázattal összefüggésben 

szükségessé váló döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 

azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázat megvalósításának 

keretében a kötelező nyilvánosság feladatainak ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú  
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Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) - mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt - bízza meg bruttó 1.757.935,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a pályázati 

forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. július 30. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

Papp István bizottsági elnök 

Visszatérve a sportcsarnokra. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Megvan a kontakt. A részleteket kell egyeztetni a támogatási szerződéssel kapcsolatban, ez van 

most folyamatban. Remélhetőleg hamarosan aláírjuk a támogatási szerződést. 

Elméletileg július 9-én zárul a közbeszerzési folyamat, a kivitelező kiválasztása. Össze kell érnie a 

két dolognak, és aláírhatjuk a kivitelezői szerződést. 

 

Marján János bizottsági tag 

Mennyi pénzt kapunk? 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

1 milliárd 369 milliót. Egymilliárd plusz az önrészünk elméletileg, amit a hitelből tettünk eddig 

hozzá. 

 

Marján János bizottsági tag 

Plusz a TAO. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Igen, így jön ki a 2 milliárd 140 millió az építésre. 

 

Marján János bizottsági tag 

Külső munkálatokra is elég? 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

A feltáró út nincs benne, mart az a jégcsarnokos projektben van benne. Addig el kell jutni a 

jégcsarnokos projektnek is, hogy legalább az út meglegyen. 2019 őszére. 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló pályázathoz szükséges 

beszerzésről 

(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

421/2018. (VI. 26.) 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 

„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” című 2017. évi 

pályázathoz kapcsolódó 3D fotózás és kisfilm készítés feladatainak elvégzésével a Pazirik 

Informatikai Kft.-t (székhely: 7100 Szekszárd, Honvéd utca 25.) mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 254.000,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi fedezet a 
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pályázati forrásból biztosított. 

 

Határidő: 2018. július 15. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Kézilabda Szövetség által nyújtott támogatásból készülő kézilabda 

pálya felújításhoz kapcsolódó döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

kéthatározati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

422/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség által nyújtott támogatásból készülő 

kézilabda pálya felújításhoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Bajza József Gimnázium és 

Szakgimnázium (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) hatvani 2689/1 hrsz-ú ingatlanának 

tulajdonosa hozzájárul, hogy az ingatlanon a Magyar Kézilabda Szövetség a „Rekortán pálya 

fejlesztési program” keretein belül kültéri rekortán kézilabdapályát alakítson ki. A képviselő-testület 

az erről szóló megállapodásban foglaltakkal kapcsolatosan felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét a megállapodásban foglaltak részletes egyeztetésére, azt követően aláírására, azzal a 

feltétellel, hogy soron következő ülésére utólagos jóváhagyás érdekében beterjeszti a képviselő-

testület elé. 

 

Határidő: 2018. július 6. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.” 

 

423/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Magyar Kézilabda Szövetség által nyújtott támogatásból készülő 

kézilabda pálya felújításhoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Kézilabda Szövetségtől a 

szövetség által az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, hatvani 2689/1 hrsz-ú ingatlanon 

elvégzett kültéri rekortán kézilabdapálya kialakítás beruházás eredményeként létrejövő, az 

önkormányzat vagyonában bekövetkező, bruttó 31.115.000,- Ft értékű gazdagodás térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adását. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.” 

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés Legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat elvégzéséhez 

szükséges vízmintavételezési feladatokról 
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(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

424/2018. (VI. 26.) 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 Legionella-csíraszám meghatározásával 

kapcsolatos vízmintavételezési, illetve annak vizsgálati munkálataival a SYNLAB Hungary Kft.-t 

(székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53.) bízza meg – vízmintavétel bruttó 11.176,- 

Ft/db; kiszállási díj bruttó 1.270,- Ft/mintavételi pont egységárakon - bruttó 400.000,-Ft 

keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2018. évi városüzemeltetési feladatai között a 

környezetvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzéséről 

(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

425/2018. (VI. 26.) 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 újhatvani tó környezetében elhelyezésre 

kerülő 3 db hulladékgyűjtő edény beszerzésével és szállításával a De Bonum Kft.-t (székhely: 1191 

Budapest, Szabó Ervin utca 31. 1. em. 14.) bízza meg bruttó 450.850,- Ft összegben, mint 

kizárólagos gyártót és forgalmazót. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletben a „város- és községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés Kölcsey Ferenc utcát érintő forgalomtechnikai módosításról 

(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

426/2018. (VI. 26.) 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, Kölcsey Ferenc utca 21. 

és 23. számú ingatlanok között lévő forgalomlassító küszöb és az ott elhelyezett jelzőtáblák 

kerüljenek elbontásra. 

 

Határidő: azonnal (ajánlatkérésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés közlekedésbiztonsági rendezvénynap lebonyolításáról 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

427/2018. (VI. 26.) 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 Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (3000  

Hatvan, Robert Bosch út 1.) létrejött együttműködési megállapodás keretében a  

közlekedésbiztonsági rendezvénynap lebonyolításához szükséges feladatok ellátásával a Média-

Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.)  bízza meg bruttó 

2.979.420,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 366/2018 (V. 30.) számú 

határozata szerint rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés térkő burkolási munkákról 

(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

428/2018. (VI. 26.) 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, Kastélykert utca parkolójában található 

összesen 35 m2 felületű zöldterület térkőburkolási kivitelezési munkáinak elvégzésével a 
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MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 430.000,-Ft összegben. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés korlátok bontási és telepítési 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

429/2018. (VI. 26.) 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 Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, 

Mészáros Lázár út 49-51.) bejárata előtti összesen 22 méter hosszúságú korlátok cseréjéhez 

szükséges kivitelezési munkálatok elvégzésével a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Kertész utca 64.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 

395.000,-Ft összegben. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő munkásszálló tervezési 

feladatainak elvégzéséről  

(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

430/2018. (VI. 26.) 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, Béke út 70. szám alatti 1622 hrsz.-ú ingatlanon 

létesítendő munkásszálló épület engedélyezési terv szintű építészeti-műszaki tervezésével a Sisak 

Art Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Tar Lőrinc utca 30.) bízza meg bruttó 1.963.750,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  

Pénzügyi forrás a 366/2018. (V.30.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan Város  
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Önkormányzata és a Robert Bosch Elektronika Kft. között létrejött 2018. évi együttműködési 

megállapodás terhére biztosított. 

 

Határidő: 2018. július 10. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés törött kandeláberek cseréjéről 

(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 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

431/2018. (VI. 26.) 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, Robert Bosch úton baleset 

következtében kitört kandeláber cseréjével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij 

utca 8.) bízza meg bruttó 533.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

432/2018. (VI. 26.) 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, Dózsa téri COOP ABC mögött 

kialakított parkoló bejáratánál felállított acél közvilágítási kandeláber cseréjével Kovács Zoltán 

egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 415.290,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés 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. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

433/2018. (VI. 26.) 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 Szabadság út 54-56. számú ingatlanok előtti 

gyeprácsok telepítési munkáival összesen 57,2 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 

Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 944.372,-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 Lestyán Balázs önkormányzati 

képviselő járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő járdafelújítási és 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

434/2018. (VI. 26.) 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 Vár utca rossz állapotú aszfaltos járdáinak a 

javítási munkáival összesen 542,45 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 4.203.319,-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 Tarsoly Imre önkormányzati képviselő 

járdafelújítási kerete terhére 4.000.000,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között 

Tarsoly Imre önkormányzati képviselő kerete terhére 203.319,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői 

kerete egy részének felhasználásáról 

(Előterjesztő a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 

határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

435/2018. (VI. 26.) 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 Dózsa György utca, Batthyány 

utca, Vécsey tér és az István király utca rossz állapotú beton járdaszakaszainak a javítási munkáival 

összesen 188,17 m2 felületen a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 

bízza meg bruttó 2.184.400,-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 Köves Gábor Nándorné önkormányzati 

képviselő járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 

 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

436/2018. (VI. 26.) 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, Honvéd 

utca, Batthyány utca, Ady Endre utca, Hatvanas utca rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszainak a 

javítási munkáival összesen 297 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 1144 

Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 2.498.876,-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 Köves Gábor Nándorné önkormányzati 

képviselő járdafelújítási kerete terhére 1.815.600,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások 

között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő kerete terhére 683.276,-Ft erejéig 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői keretének részbeni 

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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

437/2018. (VI. 26.) 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 1 db játszótéri eszköz kihelyezésével, valamint 

ütéscsillapító gumiburkolat telepítésével 2 db játszótéri eszköz alá a JÁTSZÓPARK Játszótér 

Tervező és Építő Kft.-t (székhely: 2000 Szentendre, Bükkös-part 23/a.)  bízza meg bruttó 

https://www.google.hu/maps/place/2000+Szentendre+Bükkös-part+23%2Fa.
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1.936.243,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.)  

önkormányzati rendelet 2/a számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Nádas 

Sándor képviselői kerete terhére bruttó 1.936.243,- Ft összeg erejéig biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

438/2018. (VI. 26.) 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 177/5 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növények 10 db örökzöld cserje ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2018. július 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

439/2018. (VI. 26.) 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 2213 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 1 db hamisciprus kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növény 1 db juharfa ültetésével kerüljön pótlásra az ingatlan területén. 

 

Határidő: 2018. július 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

440/2018. (VI. 26.) 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 3978/21 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen 2 db rakéta boróka kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növények 2 db kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2018. július 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

441/2018. (VI. 26.) 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. 



235 

melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 3165/2 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen 2 db ecetfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 

növények 2 db gömbkőris ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2018. július 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

33. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 0299/1 és a 0299/3 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-rendezéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

442/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0299/1 és a 0299/3 helyrajzi számú földrészletek telekhatár-

rendezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a határozat melléklete szerint a  

MIRKU-BAU Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1. em. 4.) tulajdonában álló hatvani 

0299/1 hrsz.-ú kivett játszótér művelési ágú, 2260 m2 nagyságú földrészlet és a Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 0299/3 hrsz.-ú kivett árok művelési ágú, 1076 m2 

nagyságú földrészlet telekhatár-rendezéséhez, mely eredményeként a változás után a MIRKU-BAU 

Kft. tulajdonában álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan 2025 

m2 területnagysággal, a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 0299/3 hrsz.-ú 

kivett árok művelési ágú ingatlan 1311 m2 terület nagysággal alakul ki. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a hatvani 0299/1 helyrajzi 

számú, kivett beépítetlen terület művelési ág megnevezésű földrészlet, változási vázrajz alapján 

létrejövő, 236 m2 nagyságú részére, az ingatlanrész forgalmi értékbecslés alapján 4.800,-Ft/m² áron, 

összesen bruttó 1.132.800,- Ft értékben a MIRKU-BAU Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 

tér 16. 1. em. 4.) telekmegosztással vegyes adás-vételi szerződést kössön. 

 

Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására és az eljárás lefolytatásához, valamint az 

ingatlanrész tulajdonrendezéséhez szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a képviselő-testület 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 

 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletben a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (kérelem benyújtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.” 

 

 

34. napirendi pont 

A Hatvan, Pázsit u. 7. 2/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére 

beérkezett pályázatok bontása 

 

Rékasi Éva osztályvezető 

A kiírt pályázatra önkormányzatunkhoz kettő db pályázati anyag érkezett be. 
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Felbontásra kerülnek a pályázatok 

 

Rékasi Éva osztályvezető 

Az egyik pályázatot beadó Varga Balázs László részéről érkezett. Az ajánlati biztosíték befizetéséről 

szóló igazolás mellékelve van. Nyilatkozatot tett, hogy megkívánja vásárolni az ingatlant, 

munkaviszonyban áll, egy kiskorú gyermeket nevel. 

A megajánlott vételár 5 millió 511 ezer forint. A pályázati kiírásban 5 millió 400 ezer forint 

szerepelt. 

A másik pályázó Fain Gabriella, Hatvan, újélet utca 8. sz. alatti lakos. Az ajánlati biztosíték 

befizetéséről itt is mellékelve van az igazolás. A megajánlott vételár 5 millió 420 ezer forint. A 

pályázó vállalkozó, két kiskorú gyermeket nevel. 

Mindkét pályázat érvényes. A kedvezőbb ajánlatot adó Varga Balázs László, 5 millió 511 ezer 

forintos megajánlott vételárral. 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

pályázatokról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

443/2018. (VI. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a 3000 Hatvan, Pázsit u. 7. 2/1. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésére Varga Balázs László (lakcíme: 3000 Hatvan, 

Dézsmaszéki u. 34.) és Fain Gabriella (lakcíme: 3000 Hatvan, Új élet u. 8.) részéről beérkezett 

pályázatokat érvényesnek minősítette. Megállapította, hogy az önkormányzat részére legkedvezőbb 

vételi ajánlatot Varga Balázs László (lakcíme: 3000 Hatvan, Dézsmaszéki u. 34.) tette. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

35. 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 10 óra 20 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


