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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. július 23-án 14.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

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

 
Igazoltan távol maradt: Bagi Miklós tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
- Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
- Tóth Ivett pályázati 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 21. napirendi pont 
után a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről szóló előterjesztést, valamint a 
„Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
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 445/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. július 23-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
  

1. Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány támogatásáról 
 

3. Előterjesztés támogatási céltartalék felhasználásáról 
 
Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-3. napirendi pontig: Johancsik Mónika költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
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4. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Tourinform Irodája részére 

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

5. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről 

 
6. Előterjesztés parkolóhely ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről 

 
7. Előterjesztés a szennyvíznyomvonalban beszakadt útburkolat helyreállítási munkáiról 

 
8. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök telepítési munkáiról 

 
9. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Vasutas Lövészklub részére lőtéri 

beruházáshoz 
 

10. Előterjesztés napvitorlák és homokozó telepítéséről közterületi játszóterekre 
 
Előterjesztő 5-10. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 5-10. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
11. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, 

illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban is 
tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2019. július 25-i üléseire előterjesztett 
napirendi pontok tárgyában 
 

12. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024) elfogadásáról 
 

13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
 

14. Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésről 

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

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
 
Előterjesztő 11-15. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 11-15. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
16. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

 
17. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos döntésekről 

 
18. Előterjesztés csapadékvíz-hálózat kézi tisztításáról 

 
19. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
 

20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő fakivágásokról 
   

Előterjesztő, előadó 16-20. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
21. Előterjesztés kétnyári virágok és virághagymák beszerzéséről és szállításáról 

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



256 
 

22. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 
 

23. Előterjesztés a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

 
Előterjesztő 22-23. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 22-23. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
Határidő: 2019. július 23. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány támogatásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 446/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Állami Zeneiskoláért 
Alapítvány támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  
 

 Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány (3000 
Hatvan, Balassi B. u. 36.) részére 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint támogatást nyújt a 2019. 
augusztus 23. napján megrendezésre kerülő hangverseny költségeihez.  

 A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.)  
önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2019. július 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Tűzkerék Alapítvány támogatásáról 
 
Kondek Zsolt: Szeretnék személyes érintettséget bejelenteni, mert én vagyok az elnöke az alapítványnak. 
Papp István: Akkor Kondek Zsolt képviselő nem szavaz. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 447/2019. (VII. 23.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Tűzkerék Alapítvány 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:  
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tűzkerék Alapítvány a Beszédben Akadályozott 
és Nehezen Kezelhető Gyermekekért, valamint a Lelki Elsősegély Telefonszolgálathoz Forduló Lakosságért 
elnevezésű alapítvány (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint 
támogatást nyújt a segítő munkát támogató szakemberek megbízási díjainak fedezetére.  

 A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.)  
önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2019. július 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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3./ napirendi pont  
Előterjesztés támogatási céltartalék felhasználásáról 
 
Palik Józsefné: Én szeretnék a költségvetési és pénzügyi osztályvezetőtől egy kis részletességet kérni. 
Johancsik Mónika: A 2019. évi költségvetésben 35 MFt-ot elkülönítettünk támogatási céltartalék címen. 
Ezt az összeget arra szeretné az önkormányzat fordítani, hogy a családok támogatására, nyugdíjasok 
támogatására és az első lakáshoz jutók támogatására fordítsa. Eddig 2.800.000,- Ft-ot különítettünk el és 
most a fennmaradó 32.200.000,- Ft-ot osztottuk fel két részre. A Szociális Osztály folyamatosan fogadja be 
az igényeket és ők amennyire fel tudták mérni, hogy milyen arányban szükséges ezt az összeget felosztani, 
arra alapoztuk, hogy nagyjából kétfelé javasoltuk felosztani a 32.200.000,- Ft-ot.  
Palik Józsefné: Ezt csak a szociálisan rászorulók vagy Hatvanban életvitelszerűen élők kaphatják meg?  
Dudásné Csikós Ágnes: A kettő együtt, Hatvanban életvitelszerűen élő, szociálisan rászorulók kaphatnak 
támogatást. Akiknek – családosok esetén a család összes jövedelme, nyugdíjasok esetében a nyugdíja – nem 
éri el a nyugdíjminimum bizonyos százalékát.  
Palik Józsefné: És ez egy egyszeri támogatás? 
Dudásné Csikós Ágnes: Igen. 
dr. Szikszai Márta: Az új rendeletek alapján, amit az elmúlt hónapokban a testület megalkotott. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 448/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a támogatási céltartalék felhasználásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 2019. évi költségvetésben meghatározott 
32.200.000,- Ft támogatási céltartalék még fel nem használt összegéből 16.200.000,- Ft, azaz tizenhatmillió-
kettőszázezer forint a gyermeket nevelő családok támogatására, valamint 16.000.000,- Ft, azaz tizenhatmillió 
forint felhasználásához a nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők pénzügyi támogatására.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: 2019. július 31. 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására az Integrált Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény Tourinform Irodája részére 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslat „A.” pontját.   
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 449/2019. (VII. 23.) 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 hozzájárul ahhoz, hogy az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Tourinform 
Irodája 2019. augusztus 1-jén 10.00 és 11.30 óra között a hatvani 2647/7 hrsz.-ú, természetben Hatvan, 
Népkert területét az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola táborozó diákjainak lovagoltatása céljából 
díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel használja. 
 
Határidő: 2019. július 31. (a hatósági engedély kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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5./ napirendi pont  
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A négy határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 450/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású intézmények 
2019. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról szóló 141/2019. (II. 
21.) számú határozatát a mellékelt táblázat szerinti költségfelosztással. 
 
Határidő: 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 451/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Hajós Alfréd utcai 
Bölcsőde (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.) felújítását követően keletkezett garanciális és szavatossági 
hibák javítási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 
bízza meg bruttó 13.932.154,- 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 Hajós A. úti Bölcsőde javítási munkák 
költséghelyen 10.000.000,-Ft és a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen 3.932.152,- Ft rendelkezésre 
áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 452/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Hajós Alfréd utcai Bölcsőde (3000 Hatvan, 
Hajós Alfréd utca 1.) udvarán mezítlábas ösvény munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 152.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 453/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű 
és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bástya utcai Háziorvosi Rendelők és 
Anyatejgyűjtő Állomás épületében (3000 Hatvan, Bástya utca 10.) túlfeszültség-védelem ellenőrzésével és 
javítási munkáival a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 209.550,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a 2019. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés parkolóhely ingatlan-nyilvántartási átvezetéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 454/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a parkolóhely ingatlan-nyilvántartási 
átvezetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 4130 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar művelési ágú 449 m2 nagyságú 
földrészlet a határozat melléklete szerinti változási vázrajz alapján kerüljön módosításra és az épülettörlés 
során a hatvani 4130 helyrajzi számú kivett lakóház, udvar művelési ágú 449 m2 nagyságú földrészlet 
művelési ága kivett közút és parkoló művelési ágra változzon. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges eljárási cselekmények 
lebonyolítására. 
 
Határidő: 2019. augusztus 5. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a szennyvíznyomvonalban beszakadt útburkolat helyreállítási munkáiról 
 
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 455/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szennyvíznyomvonalban beszakadt 
útburkolat helyreállítási munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HIDROAD Kft.-t (székhely: 2100 Gödöllő, Kerengő u. 
9.) bízza meg az újhatvani városrészben a szennyvíznyomvonalon keletkezett beszakadások okának, 
valamint a felelősség megállapítása érdekében szükséges szakértői vélemény elkészítésével bruttó 495.300,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a „Városüzemeltetési kiadások” között a „Szakértői vélemények beszerzése” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 456/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szennyvíznyomvonalban beszakadt 
útburkolat helyreállítási munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő 
utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Doktay Gyula utca 40. számú ingatlan előtt található összesen 39 
m2 felületű útbeszakadás javítási munkáinak elvégzésével bruttó 709.930,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét, hogy 
amennyiben a javítási munkákkal kapcsolatosan beszerzésre kerülő szakértői véleményben megállapításra 
kerül, hogy a szennyvíz beruházást végző vállalkozó által végzett hibás munkavégzésre vezethető vissza a 
javítást előidéző ok, akkor a javítási költségek megtérítése érdekében szükséges eljárási cselekményeket 
elvégezze. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
8./ napirendi pont  
Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök telepítési munkáiról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 457/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a forgalomtechnikai küszöbök telepítési 
munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő 
utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Kisfaludy utca 8-11., valamint a 20-27. számú ingatlanok között 
aszfaltburkolatba épített és térkőburkolattal kialakított forgalomtechnikai küszöbök telepítési munkáival 
bruttó 292.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az „Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Vasutas Lövészklub részére 
lőtéri beruházáshoz 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 458/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 
Hatvani Vasutas Lövészklub részére lőtéri beruházáshoz szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Vasutas 
Lövészklub (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út 9.) részére a Hatvan Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló hatvani 2442 hrsz.-ú, sporttelep megjelölésű 29645 m2 nagyságú ingatlan területén a 
lövészklub által megállapodás alapján használt elkülöníthető ingatlanrészen a következő munkák 
elvégzéséhez: 
- a meglévő „lőcsarnok” tetőzetének, fa födémének lebontásához, 
- az előkészítő műhelyrész lebontásához, 
- nyeregtető létesítéséhez fém szerkezettel cserepes lemez fedéssel, 
- lapos tető fedéséhez fém szerkezettel cserepes lemez fedéssel, 
- fegyvertároló szoba áthelyezéséhez, 
- nyílászárók cseréjéhez, 
- az udvaron álló használaton kívüli garázs lebontásához, 
- parkoló kialakításához, 
azzal a kikötéssel, hogy a lövészklub köteles a felújítási munkák során a szakmai, munka- és balesetvédelmi 
szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: 2019. augusztus 5. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10./ napirendi pont  
Előterjesztés napvitorlák és homokozó telepítéséről közterületi játszóterekre 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 459/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napvitorlák és homokozó telepítéséről 
közterületi játszóterekre szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 db napvitorla és 1 db homokozó legyártásával és 
telepítésével Hatvan város területén található három közterületi játszótéren a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 
Szeged, Kálvária sgt. 87.)  bízza meg bruttó 1.941.830,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalékkeret terhére bruttó 1.941.830,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11./ napirendi pont  
Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a Társulások 2019. július 25-i 
üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A négy határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 460/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a 
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Társulások 2019. július 25-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás, illetve a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács elnökét, hogy a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság soron következő 
taggyűlésén a társaság - az előterjesztés 1. melléklete szerinti - 2018. évi beszámolójának elfogadását 
szavazatával támogassa. 
Felhívja a Képviselő-testület a delegált tanácstagot, hogy a fenti álláspontot a társulási tanácsok ülésén 
képviselje, és igennel szavazzon. 
 
Felelős: a társulási tanács képviselő-testület által delegált tagja 
Határidő: a társulási tanács ülésén  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 461/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a 
Társulások 2019. július 25-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás elnöke keresse meg a Hatvan és Térsége 
Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot a hatvani 054/14 hrsz.-ú hulladéklerakóra vonatkozó 
rekultivációs terv megküldése iránt. 
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  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 462/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a 
Társulások 2019. július 25-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2019-2022. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervének az 
előterjesztés 2. melléklete szerinti elfogadását. 
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  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 463/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban, illetve a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásban is tagsággal rendelkező 20 önkormányzat részére a 
Társulások 2019. július 25-i üléseire előterjesztett napirendi pontok tárgyában című előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Felügyelő Bizottsága ügyrendjének az előterjesztés 3. 
melléklete szerinti jóváhagyását. 
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  
 
 
12./ napirendi pont  
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024) elfogadásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 464/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-
2024) elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Hatvan város 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
dokumentum aláírására.   
 
Határidő: 2019. július 26. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13./ napirendi pont  
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 465/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 
Közbeszerzési tervének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt 2019. évi Közbeszerzési tervet. 
 
Határidő: 2019. július 31. (a Közbeszerzési terv közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14./ napirendi pont  
Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 466/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 211/2019. (III. 28.) számú határozatát módosítja, és 
annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” 
elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény 53. § (6) bekezdése alapján „feltételes” 
jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 137.492.202,- Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a kapcsolódó pályázat Támogatási Szerződésének 
megkötése esetén bruttó 127.558.800,- Ft összegig pályázati forrásból válik biztosítottá, ezen felül önerő 
formájában Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között szereplő “HACS pályázat (VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház) 
önerő” költséghelyen bruttó 50.000.000,- Ft összeg rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” 
elnevezésű, nettó 137.492.202,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló 
bizottság a 207/2019. (III. 28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
5.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 
 
Határidő: 2019. július 31. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
15./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
 
Papp István: Név szerinti szavazás szükséges.  
dr. Szikszai Márta: Kérem a bizottság tagjait, hogy a nevük elhangzása után mondják be szavazatukat: 
        Kondek Zsolt:          Igen 
        Marján János:           Igen 
        Palik Józsefné:         Igen  
        Papp István:             Igen 
A bizottság egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 467/2019. (VII. 23.) 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 döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 208/2019. (III. 28.) számú 
határozata alapján indult, „Hatvan városban szükséges zöldterület-rendezési feladatok megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a 
ZÖFE Kft. (székhely: 1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § 
(2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz a kötelezően 
elvégzendő feladatok esetében egy évre vetítve 50.999.000,- Ft + ÁFA, illetve a kötelezően elvégzendő 
feladatokon felüli, egyedi megrendelés alapján elvégzendő feladatok esetében 2.843.141,- Ft + ÁFA ajánlati 
árat tartalmazó ajánlatot. 
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A szerződés teljesítéséhez szükséges, a 2019. évre vonatkozó fedezet összege a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény 2019. évi költségvetése alapján biztosított, a 2020-2022. évekre szükséges fedezet összege a 
Hatvani Szolgáltató Intézmény következő évi költségvetéseibe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2019. július 31. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16./ napirendi pont  
Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A négy határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 468/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Kisfaludy utca 8. és a 11-es számú, valamint a Kisfaludy utca 20. és a 
27.-es számú ingatlanok előtt forgalomlassító küszöb és a szükséges jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre a 
határozat 1. számú melléklete szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 469/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a hatvani Újvilág utca Horváth Mihály út felőli szakaszán a Horváth 
Mihály út és az Újvilág utca 18.-as számú ingatlanok között kerüljön egyirányú forgalmi rend bevezetésre a 
Horváth Mihály út irányából és 80 méter hosszon kerüljön tiltásra a megállás a határozat 2. számú melléklete 
szerinti táblázással. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 470/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Kossuth tér és Mártírok útja kereszteződésének környezetében a 
határozat 3. számú melléklete szerinti burkolati jelek kerüljenek felfestésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 471/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Pécsi Sándor utca és a hatvani 0453/33-as helyrajzi számú út 
találkozásánál „Lakó-pihenő övezet” jelzőtábla kerüljön kihelyezésre a határozat 4. számú melléklete szerint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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17./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos döntésekről 
 
Palik Józsefné: Én azt gondolom, hogy a bérlakásokban élők nagy örömmel vették ezt, hogy több lakás 
felújításra kerül, ami azért egy jó pont az önkormányzatnak, illetve a képviselő-testületnek, viszont az 
megengedhetetlen, hogy a vállalkozók lejárassák az önkormányzatot. Július 31. a határidő és a lakókat azóta 
állandóan csak hitegetik, hogy ekkor mennek – akkor mennek, ekkor telefonál, most egy óra múlva. Tehát 
július 31., ami jövő hét szerda. Bár addigra be kellene fejezni a munkálatokat, de még hozzá sem kezdtek és 
egyáltalán nem lehet tárgyalni a vállalkozóval, mert vissza se hívja telefonon a bérlőket. Én azt gondolom, 
hogyha a jószándék itt van és hozzá van téve a pénz, akkor az ilyen vállalkozókat a jövőben ki kell zárni. 
Tehát nem tehetik azt, hogy lejáratják az önkormányzatot, mert mit mondanak az emberek? Azt, hogy ezzel 
se törődnek, megint így jártunk, megint nem lesz belőle semmi. Megmutatták nekem, bizonyítani tudják, 
hogy mikor hívták, mikor írtak neki és még csak arra sem hajlandó, hogy visszahívja, vagy ha visszahívja, 
azt mondja, hogy 1 óra múlva újra hívja, de ez nem történik meg. Én azt gondolom, hogy ez 
megengedhetetlen egy vállalkozó részéről vagy akkor ne adjon be pályázatot, hogy ő ezt szeretné 
megcsinálni. Nem tehet ilyet, hogy lejáratja az önkormányzatot. 
Kondek Zsolt: Nem tudom, hogy van-e erre kötbérezés? 
Schósz Gabriella: Van, a szerződés szerint. Ha nem fog teljesíteni és nem jelent be elfogadható 
akadályoztatást, akkor kötbérezési lehetőségünk van. Én homlokzati nyílászárók esetében egy lakásnál 
tudom, hogy volt ilyen probléma, de az én információm szerint, amikor először ment volna a kivitelező, 
akkor a bérlő egyéb elfoglaltságai miatt kérte, hogy más időpontban menjen a vállalkozó. Akkor ezek szerint 
nem tudtak új időpontot egyeztetni. 
Palik Józsefné: Biztos, hogy egyre gondolunk, utána tudtak egyeztetni, ablakméret, minden megvan, csak 
azóta nem jelentkezik. Tehát leadta a vállalkozó, hogy milyen méretű ablakok, meg azt mondta, hogy ekkor 
jön az ablak, akkor jön az ablak, tehát folyamatosan tologatták ezt az ügyet, azóta meg nem elérhető. Még ez 
a tegnapi információm is. Ez biztos, hogy így van. 
Schósz Gabriella: Fogunk egyeztetni a vállalkozóval, de akkor ugyanarról a lakásról van szó.  
 
Más 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 472/2019. (VII. 23.) 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 Hatvan, Pázsit utca 5. III/10. számú lakásban konyhai, fürdőszobai, valamint a szobai 
ablakok, Hatvan, Pázsit utca 7. II/23. számú lakásban konyhai, fürdőszobai, valamint 1 db szobai ablak, 
Hatvan, Pázsit út 9. IV/43. számú lakásban konyhai, fürdőszobai, a szobai ablakok, valamint az erkélyajtó, 
Hatvan, Legány Ödön u. 65. tetőtér 3. számú lakásban a szobai ablakok, valamint a bejárati ajtó cseréivel a 
Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 3.149.600,- 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 „Lakóház felújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 473/2019. (VII. 23.) 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 Hatvan, Legány Ödön utca 65. fszt. 1. szám alatti lakásban infrapanelek 
felszerelésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 760.534,- 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 „Lakóház felújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2019. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18./ napirendi pont  
Előterjesztés csapadékvíz-hálózat kézi tisztításáról 
 
Marján János: Ki mérte fel ezt a történetet? Erről tudunk valamit? Most hazabeszélek, de az OTP-ben 
háromszor áztunk be az elmúlt egy hétben és a csapadékvíz elfolyóba nem mennek el a vizek. Amit 
beszéltünk telefonon, a Szent Mihály út, meg a Szalkai u., ott van két csapadék összefolyó, de azon a víz 
nem megy el. Ebben kellene segítség a város részéről, hogy kivel kell ezt megoldanunk, meg esetleg ott fel 
van-e mérve. Ha fel van, akkor ki kellene tisztítani azt a részt. 
Schósz Gabriella: A csapadékvizes kolléga ellenőrzi folyamatosan, hogy a csapadékvíz elvezető rendszeren 
hol szükséges a tisztítás. 
Marján János: De hogyha a társasház feladata és felelőssége?  
Schósz Gabriella: Akkor a társasháznak kell.  
Marján János: Akkor azt tudnunk kellene, csak nem tudjuk megállapítani mi. 
Schósz Gabriella: Hogyha a társasháznak a területén van, akkor a társasházé.  
Marján János: Azt mondták, hogy nem. 
Schósz Gabriella: Akkor ezt megnézzük. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 474/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi,  Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt csapadékvíz-elvezető hálózat csapadékvíznyelő műtárgyainak 
a kézi tisztítási, valamint a kitermelt anyag elszállítási és hivatalos lerakóhelyen történő elhelyezési 
munkáival a NICE CITY Kft. –t (székhely: 3000 Hatvan, Pázsit utca 15. 3. em. 2.) bízza meg bruttó 17.780,- 
Ft/db, egységárakon bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2019. augusztus 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19./ napirendi pont  
Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 475/2019. (VII. 23.) 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 Kopja utca, a Dézsmaszéki utca, a Vasvári Pál utca, a Liszt Ferenc utca, valamint az 
Apafi utca rossz állapotú betonos és aszfaltos járdáinak a javítási munkáinak elvégzésével összesen 167 m2 
felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 
2.647.077,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő fakivágásokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A huszonegy határozati 
javaslatot egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 476/2019. (VII. 23.) 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 4185 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, 
természetben a Hatvan Városi Köztemető területén 1 db platánfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 
db platánfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 477/2019. (VII. 23.) 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 4931 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben a Hatvan, Dózsa György utca 30. számú ingatlan előtti területen 2 db berkenye kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db díszalmafa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Horváth Mihály út 
területén. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 478/2019. (VII. 23.) 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 3978/36 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Nádasdy Tamás utca 9-11. számú ingatlan mögötti területen 1 db juhar 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db juhar ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 479/2019. (VII. 23.) 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 3955 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan Szabadság út 34. számú ingatlan előtti területen 1 db gömbjuhar 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1db gömbjuhar ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 



269 
 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 480/2019. (VII. 23.) 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 4930 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Batthyány utca 60. számú ingatlan előtti területen 1 db hárs kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db hárs ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Horváth Mihály úton. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 481/2019. (VII. 23.) 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 5156 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Szent Mihály utca 25. számú ingatlan előtti területen 1 db juhar 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db juhar ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 482/2019. (VII. 23.) 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 4688 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Barcsay Jenő utca 30. számú ingatlan melletti területen 1 db gömbakác 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbakác ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 483/2019. (VII. 23.) 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 4568/54 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. számú ingatlan mögötti területen 1 db vérszilva 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db hárs ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 484/2019. (VII. 23.) 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 3978/20 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
területen, természetben a Hajós Alfréd úti Bölcsőde területén (Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.) 1 db juhar 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőris ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 485/2019. (VII. 23.) 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 2775 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Balassi Bálint út 54. számú ingatlan melletti területen 4 db akác kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a fa 4 db kőris ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Horváth Mihály út 8. számú ingatlan 
előtti területen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 486/2019. (VII. 23.) 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 2723/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Ifjúság útja 1. számú ingatlan előtti területen 1 db vérszilva kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db vérszilva ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 487/2019. (VII. 23.) 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 3978/36 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Pázsit utca 2. számú ingatlan előtti területen 1 db hárs kivágásához azzal 
a feltétellel, hogy a fa 1 db hárs ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 488/2019. (VII. 23.) 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 4931 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Batthyány utca 34. számú ingatlan melletti területen 1 db vérszilva 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db díszalmafa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Horváth 
Mihály út területén. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 489/2019. (VII. 23.) 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 4568/43 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Gódor Kálmán utca 10. számú ingatlan melletti területen 2 db kőris 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db hárs ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 490/2019. (VII. 23.) 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 2213 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
területen, természetben a Hatvani Varázskapu Óvoda területén (Hatvan, Jókai utca 9.) 1 db díszcseresznye 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db díszcseresznye ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 491/2019. (VII. 23.) 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 1600 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Traktor utca 33/a számú ingatlan előtti területen 1 db bálványfa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőris ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Viola utca területén. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 492/2019. (VII. 23.) 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 2995 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
területen, természetben a Városháza területén (Hatvan, Kossuth tér 2.) 13 db rakétaboróka kivágásához azzal 
a feltétellel, hogy a növények 20 fm fagyal ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Hunyadi téren. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 493/2019. (VII. 23.) 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 4131 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Újvilág utca területén 2 db akác kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
fák 2 db kőris ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Horváth Mihály úton. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 494/2019. (VII. 23.) 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 1185 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Doktay Gyula utca 56. számú ingatlan előtti területen 1 db juhar 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db kőris ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Viola utca 
területén. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 495/2019. (VII. 23.) 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 4568/54 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Horváth Mihály út 15-21. számú ingatlan előtti területen 2 db tuja 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db kőris ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Horváth 
Mihály út területén. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 496/2019. (VII. 23.) 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 5175 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Ady Endre utca 8. számú ingatlan előtti területen 1 db rakétaboróka 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőris ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Horváth Mihály út 
területén. 
 
Határidő: 2019. július 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21./ napirendi pont  
Előterjesztés kétnyári virágok és virághagymák beszerzéséről és szállításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 497/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a kétnyári virágok és 
virághagymák beszerzésével Horváth Tihamér egyéni vállalkozót (székhely: 3016 Boldog, Béke u. 40.) bízza 
meg bruttó: 2.404.491,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 2/a mellékletében a városüzemeltetési feladatok 2019. évi kiadásai között a 
„Virágbeszerzés közterületre” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22./ napirendi pont  
Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 498/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 



273 
 

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

1.) Hatvan Város Önkormányzata vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást 2019. január 
1-től 2019. december 31-ig folyamatosan fenntartja; 

2.) A helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan a kérelem 
benyújtásáig szolgáltatónként 2.636.000,- Ft, saját forrásból származó, vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatást számolt el; 

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

4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás 
igényléséhez 35.000.000,- Ft-ot biztosít 2019. évben, melynek pénzügyi forrása Hatvan Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. sz. 
mellékletében (2/e.), az alapítványok, szervezetek támogatása – KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. normatív támogatás önerő, buszközlekedés támogatása – költséghelyen 
került elkülönítésre. 

 
Határidő: 2019. augusztus 26. (pályázat benyújtására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
23./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
 
Papp István: Egy határozati javaslat van, név szerinti szavazást igényel. 
Marján János: Most olvastam el, de nem teljesen tiszta, hogy három pályázó volt, abból kettőt kizárt a 
bíráló bizottság és maradt a legdrágább. Majdnem 1 milliárd Ft és abból pályázati pénz van durván 500 MFt, 
a fennmaradó részt pedig az önkormányzatnak saját erőből kell kifizetni. 
Papp István: Nem. Megelőlegezzük, úgy, mint a többinél. 
Marján János: Az anyagban nem ez van, azért kérdezem. 
Papp István: Úgy, mint a többinél is, meg kellett előlegezni, hogy elindulhasson, így is volt már olyan, aki 
azon igyekezett, hogy ne induljon el.  
Nagy Ferenc: Először a kizárásokról beszélnék. A közbeszerzés során többször volt hiánypótlási felszólítás 
és a másik két ajánlattevő volt amelyik fázisban eleget tett a hiánypótlásnak, aztán pedig nem tettek eleget a 
hiánypótlási felszólításnak, ezért kellett kizárni őket. Tehát olyan ajánlatot tettek, amelyet nem tudtak végül 
is megvédeni vagy alátámasztani és ez a harmadik ajánlat maradt. Ez a kizárásoknak a története. Ezek közül 
az egyik ajánlat ráadásul aránytalanul alacsony ár szempontjából is kifogásolható volt. Ezt is megpróbáltuk 
tisztázni, de vissza se jelzett. Tehát az komolytalan volt valószínűleg. A forrásbiztosítás pedig úgy történne, 
hogy már jó régen, pár hónappal ezelőtt a beruházási hitelkeretünket megemeltük ennek a forrásnak a 
biztosítása érdekében. A keretünk megvan, de a konkrét hitelszerződés jóváhagyása még folyamatban van, 
ezért biztosítanánk ideiglenesen így a hitelkeretünkből, más hitelkeretből, de valószínűleg nem is kerül sor az 
igénybevételére, mert mire ez szerződés aláírásra kerül, a kivitelezés olyan szintig eljut, hogy számla 
kiállítás, addigra már meglesz a beruházási hitelkeret és a mai napon pedig elindítjuk a támogatási 
kérelmünket a kormányzati támogatásra, tehát kiegészítő támogatásra. Ezeknél a projekteknél lehetőség van, 
tekintettel arra, hogy a döntés már régebben megszületett, meg a pályázat már régen benyújtásra került, ha 
olyan áremelkedések voltak, ami indokolja azt, hogy többlet állami támogatást adjanak ehhez. Tehát ezt a 
kérelmet is elindítjuk, hogy kiváltsuk ezt a hitelt. Most a szerződés aláíráshoz, közbeszerzés lezárásához kell, 
hogy biztosítsuk ezt a forrást. Reméljük, hogy kiváltásra kerül majd.  
Palik Józsefné: És ha nem?  
Nagy Ferenc: Ha nem, akkor marad a beruházási hitel mögötte. 
Marján János: Azért kérdezem, mert eredetileg ezt 490 MFt-ból terveztük meg. Eltelt 2 vagy 3 év. Félő, 
hogy ez a pénz, amiről most beszélgetünk, megint nem lesz elég erre, ez az 1 milliárd. Ahogy látjuk, az 
építőipar, anyag árnövekedés, meg minden egyéb más, én csak attól félek, hogy ez az 1 milliárd ez nem 1 
milliárd lesz. 
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dr. Szikszai Márta: Ez már a szerződéses ár. 
Marján János: Ezt aláírom, de nehogy az legyen, mert persze én ezt nem ismerem, nem tudom, hogy 
milyen cég, milyen kvalitásai vannak meg milyen olyan ajánlata, ami biztosítja ezt az egész dolgot. Pl. az 
OTP épületét 5 milliárdon tervezték be és 40 körül vagyunk majd a legvégén. Nyolcszoros a különbség, tehát 
nagyon durva. Oké, az önkormányzat ezt bevállalja, talán ezt meg is tudja tenni, mert olyan a helyi 
adóbevétele, csak ezekre a dolgokra úgy kellene felkészülni, hogy legalább valamilyen biztosítékot, meg 
olyan dolgokat kellene mögé tenni, hogy az önkormányzatot később ne hozza hátrányos helyzetbe. 
Nagy Ferenc: Azt gondolom, hogy az ajánlattétel viszonylag friss, tehát két hónappal ezelőtti ár. Más egy 
tervezés, meg más, amikor egy vállalkozó már konkrétan kivitelezésre tesz ajánlatot, tehát én azt gondolom, 
hogy ez egy korrekt ajánlat, ezt tartania kell. Itt már ilyen volumenű eltérés nem lehet. Olyan lehet, hogyha 
tervezési hibából vagy valamilyen probléma miatt esetleg kell, erre van bent egy 5%-nyi tartalékkeret a 
szerződésben. Egyébként a szerződésben elég jól körbe vagyunk biztosítva jótállási biztosítékkal, késedelmi 
kötbérekkel, tehát igyekeztünk eléggé meghúzni ezeket a százalékokat. Attól még persze nem lesz épület, ha 
valaki levonul, de azt gondolom, hogy ami tőlünk tellett, a legátgondoltabb alapossággal állítottuk össze ezt 
a szerződést. 
Marján János: Vis maior? 
Nagy Ferenc: Lehet, de az, hogy az építőiparban most túlterheltség van, az nem lehet vis maior. Tehát ezzel 
nem jöhet a vállalkozó, hogy mondjuk anyagot nem tud beszerezni vagy ilyesmi. 
Marján János: Ez kikötésben szerepel, hogy mik a vis maior feltételei? 
Nagy Ferenc: Persze. A standard vis maior helyzetek vannak, tehát mással nem jöhet. 
Marján János: Én örülök ennek a beruházásnak, mert ez nagyon fontos a városnak, csak legyen 
körülbástyázva ez az egész történet. 
Nagy Ferenc: Ez az első eleme a projektnek, tehát a piacnak a közbeszerzése most hiánypótlás alatt áll. Én 
nagyon remélem, hogy egy hónap múlva azzal is fogunk tudni jönni, hogy hol tartunk. Ez az első fontos 
lépés. 
Marján János: És ha átmegy, akkor mikor kezd a vállalkozó? 
Nagy Ferenc: Épp délelőtt beszélgettünk róla, hogy a KFF-nek van egy utóellenőrzési lehetősége és 
szerződéskötési moratórium, tehát augusztus közepe után szerződést tudunk aláírni és azonnal adjuk is át a 
területet. Én nagyon örülök, hogy eljutottunk eddig a szakaszig, mert óriási előkészítő munka van benne. 
Nagyon nehéz volt. 
Papp István: Vannak rosszindulatú emberek is ebben a városban, akik nem annak örülnek, hogy van. 
Marján János: Sokan nem örülnek a főutca átalakításának sem. 
Papp István: De nekünk haladni kell előre és szépíteni a várost, azért vagyunk itt. Jegyző asszonyt 
megkérem, hogy a név szerinti szavazást vezesse le. 
dr. Szikszai Márta: Kérem a bizottsági tagokat, hogy a nevük elhangzása után mondják be szavazatukat. 
        Kondek Zsolt:          Igen 
        Marján János:           Igen 
        Palik Józsefné:         Igen  
        Papp István:             Igen 
A bizottság egyhangúlag támogatja a határozatot. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 499/2019. (VII. 23.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Könyvtár épületéhez kapcsolódó 
kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 38/2019. (I. 30.) számú 
határozata alapján indult, „Könyvtár épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Fenstherm 
Kontakt Kft. (székhely: 1081 Budapest, Kun u. 4. fszt. 7.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás értékelési szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. 
§ (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 755.880.966,- Ft 
+ ÁFA, összesen bruttó 959.968.827,- Ft összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 42 hónap 
teljes körű jótállásnak, továbbá a kivitelezésbe egyenként 36 hónap szakmai többlettapasztalattal 
rendelkező szakemberek bevonásának a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
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Az ajánlatkérő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást bruttó 464.712.001,- Ft összegig 
pályázati forrásból, ezen felül bruttó 495.256.826,- Ft összeget önerő formájában tervezett hitelfelvételből 
biztosítja. 
Jelen eljárást lezáró döntés a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály által a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 106. § (1) bekezdés alapján kiadandó támogató vagy 
feltétellel támogató tanúsítványának ajánlatkérő általi kézhezvétele napján lép hatályba. 
 
Határidő: 2019. augusztus 10. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Egyebek 
 
Marján János: Csinálunk utakat, elég sokat, de a csatornafedeleknek a problematikája ebben a városban 
nincs megoldva. Beszélgettem Petrik Andrással és egy pár szakemberrel, hogy ennek van egy technológiája, 
amit elméletileg ingyen és bérmentve a szabadalmi hivataltól ki lehet kérni, de valahogy mégsem ez történik. 
Most már a Mártírok úton lassan 1,5 hónapja van egy tábla kirakva, kerülgetjük, mint macska a forró kását, 
de meg kellene oldani. Körbevágták az összeset. Ha körbevágták az összeset, akkor miért nem csinálják 
meg? Én nem a hivatalt okolom emiatt, hanem egy picit gyorsítani kellene; amikor leaszfaltozzák, akkor már 
meg kellett volna oldani ezt a problémát. 
Papp István: A főúton sem csinálták meg, illetve megcsinálták, de az olyan, mintha nem csinálták volna. A 
Közútkezelő Kht. szakemberei voltak ott. 
Marján János: Csak szeretném, hogyha történne valami még iskolakezdés előtt. Így is felfestették azt a 
vonalat ott középen és bal oldalon csak kocsik állnak.  
Papp István: Azt Petrik Andráséknak kell csinálni? 
Schósz Gabriella: Igen. 
Papp István: És a Doktay útnál, ott a 43. sz. alatt? 
Schósz Gabriella: Most volt bizottsági ülésen, hogy szakértői véleményt kell bekérnünk, mert nem ismeri el 
a kivitelező, hogy szavatossági körben az ő kötelessége a javítást elvégezni. 
Papp István: Olyan gödör van, hogyha nagyon lassan mész, a busznak az alja leér az aszfalthoz, ott olyan 
szinten van. Nagyon óvatosan kell menni, mert jókorát lehet huppanni. Voltam ott, mert most csinálják a 
járdát, többször is már, azt meg kell oldanunk minél hamarabb. Akkor mi kivitelezzük, és be kell hajtani a 
cégtől, hogyha nem csinálja meg valami úton-módon, a szakértőnek a véleménye alapján persze. 
Schósz Gabriella: Van levelezésünk már a céggel ez ügyben. 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 14.40 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
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