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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. április 12-én 8.15 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag 
 
- Bíró József önkormányzati képviselő 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot 
hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 223/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. április 12-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai:  
 

1. Előterjesztés az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos döntésről 
 

2. Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester         
Előadó 1-2. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének a homlokzatán lévő falképek 

cseréjével kapcsolatos döntésről 
 

4. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 
 

5. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 
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6. Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
 

7. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 

 
Előterjesztő, előadó 3-7. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
Határidő: 2019. április 12. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos döntésről 
 
Papp István: Meg lesz csinálva a Takarékszövetkezet és átköltözik oda a kisposta. Még a bérleti díjjal 
vannak problémák, mert ugyanannyit akarnak fizetni. Most az a lényeg, hogy egy kulturáltabb, nagyobb 
helyen lesznek. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 224/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az újhatvani posta áthelyezésével kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan 3. postának az önkormányzati tulajdonú Hatvan, 
Rákóczi út 29. szám alatt található épületbe történő áthelyezéséhez szükséges építési munkáinak 
elvégzésével és megvalósulási tervének elkészítésével a Perneszy Zrt.-t (székhely: 1025 Budapest, Felhévízi 
utca 31.) bízza meg bruttó 18.093.225,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a „Rákóczi út 29. ingatlan” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: A város önerőből 500 MFt-ot költött eddig az utaknak és a járdáknak a felújítására. Most is ez 
fog történni és lassan egyszer csak vége lesz már az útfelújításoknak. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A kilenc határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 225/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pázsit utca (Hatvani 5. Számú Általános Iskola előtti 
terület) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) 
bízza meg bruttó 18.937.046,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 226/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Báthori István utca (Klapka utca – Gorkij utca közötti 
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) 
bízza meg bruttó 17.513.478,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 227/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bem József utca (Doktay Gyula utca – Viola utca 
közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 
111.) bízza meg bruttó 21.540.419,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 228/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balogh Ádám utca (Mészáros Lázár út – Munkácsy 
Mihály utca közötti szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 
6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 12.883.921,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 229/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hétvezér utca (Traktor utca – Mohács utca közötti 
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) 
bízza meg bruttó 20.776.654,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 230/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Batthyány utca (Barcsay Jenő utcától 200 méter hosszú 
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) 
bízza meg bruttó 21.376.894,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 231/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kastélykert utca (Vas Gereben utcától 257 méter hosszú 
szakasz) felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) 
bízza meg bruttó 20.084.352,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 232/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bartók Béla utca felújítási munkáival a KAVICSÚT 
Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 14.534.515,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 233/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az útfelújításokkal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újvilág utca felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t 
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 31.372.777,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2019. évi útfelújítás” költséghelyen 
12.352.721,-Ft erejéig, valamint a többletadó bevétel terhére 19.020.056,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal épületének a homlokzatán lévő falképek 
cseréjével kapcsolatos döntésről 
 
Bíró József: Ki szerelte fel ezeket a képeket annak idején, amikor elkészültek?  
Schósz Gabriella: A vállalkozó szerelte fel a képeket. 
Bíró József: Aki készítette? 
Schósz Gabriella: Nem, ezért kell most ezt nekünk feltenni. 
Bíró József: Én azt gondolom, hogy hibás döntés lenne ezt elfogadni, hiszen ha a szavatosság keretében 
készítik újra, akkor itt egy hibás teljesítésről beszélünk. A hibás teljesítés miatt pedig az önkormányzatot nem 
érheti kár. Nekem ez a véleményem.  
Papp István: A garancia lejárt már rég? 
Schósz Gabriella: Nem, a falképek garanciális körben vannak kicserélve, de a felhelyezés önkormányzati 
költségből. 
Papp István: Akkor nem a javítás, meg a csere, azt állja?  
Schósz Gabriella: Nem, az az ő költsége, azért nem kell fizetnünk. 
Kondek Zsolt: Én úgy tudom, hogy ilyen esetben ez vis maior. Tehát az önkormányzat helyesen jár el, 
hiszen előre nem látható, természeti csapás következtében, márpedig azt a nagy szél borotválta le és a 
szélvihar után kopott le ez a kép, amit helyre is állított tulajdonképpen ez az illető garanciális feltételek 
mellett. A felszerelése viszont a mi dolgunk, mert a kép maga jó volt feltéve. Tehát nem a kép jött le, hanem 
a képről a festmény. 
Marján János: Csak akkor már úgy kellene feltenni, hogy le ne jöjjön. Akkor a technológia volt rossz ezek 
szerint. 
Kondek Zsolt: Tetőket szaggat le a szél. Abban az évben pont ebben a szélviharban egyik intézményünk 
tetejét is megrongálta a nagy szél. 
 
Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 234/2019. (IV. 12.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) épületének a 
homlokzatán a Fábián Képzőművészeti, Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (székhely: 2100 Gödöllő, Mátyás 
Király utca 101.) által szavatossági javítás keretében újra elkészített 6 db falkép cseréjével a Norma-Bau 
Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 444.500,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a „vagyongazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2019. április 23. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 235/2019. (IV. 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 Hatvan város belterületén történő közvilágítás fejlesztési munkálatok elvégzésével (11 
db lámpatest, 2 db faoszlop, 4 db kandeláber, 60 m légkábel, 135 m földkábel felszerelése) a LEDvillszer 
Kft.-t (3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 4.475.671,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 4.392.021,- Ft erejéig a „Közvilágítás bővítése” 
költséghelyen és 83.650,- Ft erejéig a városüzemeltetési kiadások között Papp István képviselői kerete 
terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 236/2019. (IV. 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 az Irinyi János utca, a Dézsmaszéki utca, a Kölcsey Ferenc utca, a Vasvári Pál utca, a 
Szapári utca, a Bartók Béla utca, a Zöldfa utca, a Vak Bottyán utca és a Munkácsy Mihály utca rossz állapotú 
betonjárdáinak a javítási munkáinak elvégzésével összesen 670 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 8.045.040,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére 3.362.556,- Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Horváth 
Richárd önkormányzati képviselő kerete terhére 4.682.484,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés Tarsoly Imre önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 237/2019. (IV. 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 a Csatafi utca, a Nádasdy Tamás utca, a Hunyadi tér és a Szabadság út rossz állapotú 
járdaszakaszainak a javítási munkáival összesen 885,5 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 9.920.167,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Tarsoly Imre önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére 4.000.000,- Ft erejéig, a városüzemeltetési kiadások között Tarsoly Imre 
önkormányzati képviselő kerete terhére 3.485.956,- Ft erejéig, illetve a felhalmozási kiadások között Lestyán 
Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete terhére 2.434.211,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 238/2019. (IV. 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 a Kisfaludy utca, a Tabán út és a Bányász utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási 
munkáinak elvégzésével összesen 164 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 1.970.880,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére 1.970.880,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 239/2019. (IV. 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 a Tabán út 9-23. számú ingatlanok előtt a rossz állapotú járdák térkőburkolattal való 
javítási munkáinak elvégzésével összesen 300 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 5.334.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére 2.029.120,- Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Nádas Sándor 
önkormányzati képviselő kerete terhére 3.304.880,- Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.25 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
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           Kondek Zsolt                   Papp István   
  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési          
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