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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. március 12-én 14.45 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 
- Szabó János főépítész 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
- Gulyás Katalin városi főkertész  
- 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. 
 
Papp István elnök kérte, hogy a bizottság vegye fel napirendjére a meghívóban szereplő 4. napirendi pont 
után a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, mellyel a bizottság 
tagjai 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) egyetértettek. 
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban más javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 141/2019. (III. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. március 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai:  
 

1. Előterjesztés a Hatvan város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó 
véleményezési szakasz lezárásáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester         
Előadó: Szabó János főépítész             

 
2. Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
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3. Előterjesztés a módosított Sportfejlesztési Koncepció utólagos jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester         
Előadó 2-3. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületen történő fakivágásokról 

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

 
5. Előterjesztés a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester         
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 
Határidő: 2019. március 12. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó 
véleményezési szakasz lezárásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 142/2019. (III. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó véleményezési szakasz lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 245/2017. (IV. 27.) sz. képviselő-testületi határozat 
alapján indult, Hatvan város településrendezési eszközei felülvizsgálatának véleményezési szakaszában 
beérkezett véleményeket, valamint az eltérő szakhatósági vélemények tisztázására összehívott egyeztető 
tárgyalás jegyzőkönyvében foglalt önkormányzati válaszokat elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 143/2019. (III. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálatára vonatkozó véleményezési szakasz lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TESCO-GLOBAL Zrt.-nek (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-
3.) a hatvani külterületi 0369/11 hrsz.-ú ingatlanon (Tesco Áruház előtti parkoló) pavilon jellegű épület 
létesítésének lehetőségére vonatkozó kérelmét elutasítja. Hatvan város helyi építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 39/2009.(VIII.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) a Tesco 
Áruház előtti parkolóban pavilon elhelyezésének időtartamát egy hónapra korlátozza. Hatvan Város 
Önkormányzata a HÉSZ módosításáról a kérelmezőkkel minden esetben településrendezési szerződést 
kötött. A TESCO-GLOBAL Zrt. részéről a szerződés nem került aláírásra a véleményezési szakasz 
lezárásáig. 

Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
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2./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 144/2019. (III. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan városban szükséges zöldterület-
rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Hatvani Szolgáltató Intézmény (3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) nevében a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” 
tárgyú közbeszerzési eljárást Hatvan Város Önkormányzata folytatja le a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal közreműködésével. 
 
Határidő: 2019. március 20. (a meghatalmazás írásba foglalására) 
Felelős: Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 145/2019. (III. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan városban szükséges zöldterület-
rendezési feladatok megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési 
feladatok megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében a közbeszerzési tanácsadói tevékenység 
elvégzésével a VMC Consulting Kft.-t (székhely: 1025 Budapest, Csejtei u. 16.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 2.476.500.-Ft megbízási díjért. 
A megbízási díj forrása Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. március 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a módosított Sportfejlesztési Koncepció utólagos jóváhagyásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 146/2019. (III. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a módosított Sportfejlesztési Koncepció 
utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 444/2015. (VI.25.) számú határozatával jóváhagyott 
Sportfejlesztési Koncepció kiegészítését utólagosan jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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4./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületen történő fakivágásokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 147/2019. (III. 12.) 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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 2994/1, 5227/1 és a 2994/3 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületeken, természetben Hatvan, Kossuth tér területén 8 db gesztenyefa, 1 db 
akácfa, 1 db juharfa, 1 db vérszilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 11 db díszcseresznye 
ültetésével kerüljenek pótlásra a Kossuth téren és a Kossuth tér 2. számú ingatlan területén.  
 
Határidő: 2019. március 22. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 148/2019. (III. 12.) 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 tulajdonosi hozzájárulását adja a 3012/2 és a 2995 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
területeken, természetben Hatvan, Kossuth tér 2-3. számú ingatlan területén 8 db bálványfa, 1 db 
cseresznyefa, 1 db körtefa, 1 db zöldjuharfa, 3 db ezüstfenyő, 1 db rezgőnyárfa, 1 db fehér eperfa, 1 db 
mandzsu fűzfa, 1 db diófa , 2 db nyírfa, 1 db fekete diófa, 1 db kőrisfa, 3 db lucfenyő, 1 db feketefenyő, 2 db 
akácfa , 1 db hársfa, 1 db tiszafa és 1 db sajmeggy kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 6 db hársfa, 3 
db kőrisfa, 3 db piros virágú vadgesztenyefa, 8 db gömb szivarfa, 3 db oszlopos gyertyánfa, 6 db török 
mogyorófa és 3 db vérszilvafa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. március 22. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés a téli rezsicsökkentés végrehajtásával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 149/2019. (III. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a téli rezsicsökkentés végrehajtásával 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 103/2019. (II. 21.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 150/2019. (III. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a téli rezsicsökkentés végrehajtásával 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé 
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján, fabrikett vonatkozásában 
az Építők Áruháza 60 Korlátolt Felelősségű Társasággal (Cégjegyzékszáma: 10-09-034003 székhelye: 3000 
Hatvan, Horváth Mihály út 92.) – mint az önkormányzat számára második legkedvezőbb ajánlattevővel – 
adás-vételi szerződést köt bruttó 80,- Ft/kg áron. 
 
Határidő: 2019. március 30. (a szerződés megkötésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 14.55 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


