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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. október 22-én 8.45 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

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

 
Igazoltan távol maradt: Marján János tag 
 
- Smidné Vereb Julianna önkormányzati képviselő 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- dr. Borbás Zsuzsanna a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
- dr. Veres András ügyvéd 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- 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 napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 637/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. október 22-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaviszonyának és 
tisztségének közös megállapodás útján történő megszüntetéséről, új ügyvezető megválasztásáról és 
az alapító okirat módosításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 
2. Előterjesztés a Hatvan város polgármestere által ki nem vett szabadság megváltásáról 

Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
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3. Előterjesztés Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodással kapcsolatos 
döntésről 
 

4. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
 
5. Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház új közös képviselő választásával 

kapcsolatos döntésről 
 

6. Előterjesztés a hatvani Rákóczi út melletti szervizút engedélyezési eljárásához szükséges 
környezetvédelmi munkarész elkészítéséről 

   
Előterjesztő 3-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 3-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
  

7. Előterjesztés a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

 
8. Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő 7-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 7-8. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  
     

9. Előterjesztés járdajavítási munkákról 
 
10. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 

   
Előterjesztő, előadó 9-10. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
Határidő: 2019. október 22. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője munkaviszonyának és 
tisztségének közös megállapodás útján történő megszüntetéséről, új ügyvezető 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
 
Papp István: Tudni kell, hogy Bagyinszki Gyulát az országos legnagyobb reklámcéghez hívták dolgozni és 
mivel jó szervező, oda fog menni dolgozni. Új ügyvezető lesz kinevezve és átalakulás következik be ezen a 
téren is. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 638/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője munkaviszonyának és tisztségének közös megállapodás útján történő megszüntetéséről, új 
ügyvezető megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
Bagyinszki Gyula ügyvezető (anyja neve: Szeles Erzsébet) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 20. A. lház. 1. 
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em. 1. szám alatti lakos 2019. október 18. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 2019. október 
31. napjával tudomásul veszi, és részére a kifejtett ügyvezetési tevékenységével kapcsolatos felmentvényt a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján megadja.  
A képviselő-testület hozzájárul továbbá a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. és Bagyinszki Gyula 
között 2015. július 1. napján létrejött munkaszerződés 2019. október 31. napjával történő közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat 
melléklete szerinti közös megegyezéssel történő megszüntető okirat aláírására.  
 
Határidő: 2019. október 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 639/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője munkaviszonyának és tisztségének közös megállapodás útján történő megszüntetéséről, új 
ügyvezető megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 
10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján a társaság ügyvezetőjének dr. 
Borbás Zsuzsanna Éva 3060 Pásztó, Dózsa György utca 12. szám alatti lakost 2019. november 1. napjától 
tartó határozatlan időtartamra megválasztja akként, hogy dr. Borbás Zsuzsanna az ügyvezetéssel kapcsolatos 
feladatait a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján 2019. november 1. napjától kezdődő és határozatlan időre 
szóló megbízási jogviszony keretében látja el. Az ügyvezető megbízási díja havi bruttó 275.000,- Ft, azaz 
havi bruttó Kettőszázhetvenötezer forint. Dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. és mint a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapítója kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy dr. Borbás Zsuzsanna mind a két társaság 
ügyvezetését ellássa, az ügyvezetői tisztséget mind a két társaságnál betöltse. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a dr. Borbás Zsuzsanna Évával a 
határozat melléklete szerinti tartalommal a megbízási szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2019. október 22.  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 640/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője munkaviszonyának és tisztségének közös megállapodás útján történő megszüntetéséről, új 
ügyvezető megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 
10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratát a határozat melléklete szerinti alapító okiratot módosító 
okirat szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a módosító okirat, 
valamint a cég cégbírósági változásbejegyzési eljárásával járó egyéb okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2019. október 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan város polgármestere által ki nem vett szabadság megváltásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 



361 
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 641/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város polgármestere által ki nem 
vett szabadság megváltásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 13. napján újra polgármesternek 
megválasztott Horváth Richárd részére a korábbi polgármesteri jogviszonyában, azaz 2014. október 12. és 
2019. október 13. közötti időszakban ki nem vett összesen 93 nap szabadságát megváltja. 

Határidő: 2019. október 31.  
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodással 
kapcsolatos döntésről 
 
Papp István: Nem a mi területünk, de mi kötöttünk velük szerződést a gondozással kapcsolatosan. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 642/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Magyar Államvasutak Zrt.-vel 
megkötött együttműködési megállapodással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a Hatvan, vasútállomás előtti területen a zöldterület-karbantartás 
ellenérték fejében történő ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást utólagosan jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal (utólagos jóváhagyásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: Most nem itt lesz a jégpálya, ahol volt, az építkezés miatt. Itt szeretnénk valahol, hogy mégis 
központban legyen, majd meglátjuk. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 643/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bruttó 19.000.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2019/2020. 
év telén létesülő mobil műjégpálya kialakítására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között „a mobil műjégpálya 
2019-2020. évi működtetési költsége 2019. évre eső rész” költséghelyen bruttó 5.800.000,- Ft erejéig 
biztosított, bruttó 13.200.000,- Ft összeg az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 644/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a jégpálya kialakításával kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019/2020. év telén létesülő mobil műjégpálya 
működtetési feladatainak ellátásával a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t (3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.) bízza meg, amelyhez bruttó 19.000.000,- Ft-ot biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft.-vel az üzemeltetésre vonatkozó megállapodást megkösse azzal, hogy a jégpálya üzemeltetése körében 
keletkező bevételek (jegyértékesítés és pályabérlet bevétele) Hatvan Város Önkormányzatát illetik meg. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között „a mobil műjégpálya 
2019-2020. évi működtetési költsége 2019. évre eső rész” költséghelyen bruttó 2.200.000,- Ft erejéig 
biztosított, bruttó 16.800.000,- Ft összeg az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  
 
Határidő: azonnal (megbízási szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház új közös képviselő 
választásával kapcsolatos döntésről 
 
Papp István: Palik Józsefnénak volt egy kis gondja ezzel.  
Palik Józsefné: Nem kicsi, nem nekem, az egész lakóközösségnek gondja van 2-3 ember kivételével. 
Annyiféle törvénytelenség van abban a házban a pénzkezelési szabályzattól kezdve, minden egyéb. Egy 
közös képviselő az nem uralja a lakóközösséget, hanem vezeti meg szolgálja, én úgy gondolom, azért 
választják meg. Itt fordított arányok voltak, arról nem beszélve, hogy a pénzekkel is és minden egyébbel, 
jegyzőkönyvek és minden alapján láttam, nem tudott elszámolni. Semmi felújítás, amit ő számlán benyújtott, 
meg nem történt. A lakók különböző fotókat készítettek, a tető felújítása állítólag megtörtént, de az összes 4. 
emeleti lakás beázik továbbra is, tehát éppen ideje volt már, hogy most pontot tegyünk ennek a végére. Én 
nagyon sokszor elmentem ezekre a lakógyűlésekre, mert megkerestek, mint képviselőt és nagyon durva 
hangulatban zajlottak. Tehát nem uralkodunk, hanem szolgálunk, én azt gondolom, ő ezért tiszteletdíjat kap 
és ezért teljesíteni kell azokat feladatokat, amit egy közös képviselőnek meg kell tennie, úgyhogy én nagyon 
tudom ezt támogatni és nagyon szeretném, hogyha arról is majd tudósítást kapnánk, hogy elszámol 
mindennel, mert ez nagyon fontos. 
Kondek Zsolt: Mint Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke, engem is egyszer-egyszer megkérdeztek, hogy 
mi a véleményem erről. Felháborító dolgokat hallottam és ha már tiszteletdíj, a tiszteletet ki kell érdemelni, 
az pedig nem nagyon látszott a lakókon, hogy ez az utóbbi időben megtörtént volna. Én mindig azt 
mondtam, hogyha végre kialakítanak egy közös álláspontot, amit szeretnének, azt az önkormányzat 
támogatni fogja. Mi is abban a szituációban vagyunk, hogyha végre döntés születik, hogy mit szeretnének és 
szabályosan végig tudják vinni ezt az egész folyamatot, akkor mi támogatni fogjuk a többség döntését. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 645/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti 
társasház új közös képviselő választásával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pázsit u. 13-15-17. szám alatti társasház közös 
képviseleti jogát gyakorló Intéző bizottság jogviszonyának megszüntetése és az új közös képviselő 
megválasztásának tárgyában összehívandó társasházi közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a 
közgyűlésen szavazati jogát gyakorló tulajdonosok többsége által kialakított állásponthoz csatlakozik a 
társasházi közös képviseleti jogot gyakorló Intéző bizottság leváltása és az új közös képviselő választása 
napirendi pontok tárgyalásánál. 
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Határidő: 2019. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés a hatvani Rákóczi út melletti szervizút engedélyezési eljárásához szükséges 
környezetvédelmi munkarész elkészítéséről 
 
Papp István: Az út pormentesítése fog történni.  
Schósz Gabriella: A terv az aszfaltozásról szól, az engedélyezésnél tartunk most. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 646/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a hatvani Rákóczi út melletti szervizút 
engedélyezési eljárásához szükséges környezetvédelmi munkarész elkészítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Heiszig Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 2040 
Budaőrs, Naphegy u. 20.) bízza meg a hatvani Rákóczi út melletti szervizút engedélyezési eljárásához 
szükséges környezetvédelmi munkarész elkészítésével 120.000,- Ft alanyi ÁFA mentes összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 
önkormányzati rendeletben az „Egyéb szakfeladatok/ Megbízási díjak szerződések” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: Név szerinti szavazás van. Jegyző asszonyt kérem, hogy vezesse le. 
dr. Szikszai Márta: Kérem a T. Bizottságot, hogy aki a két határozati javaslattal egyetért, a neve elhangzása 
után mondja be a szavazatát. 
      Bagi Miklós: Igen 
      Kondek Zsolt: Igen 
      Palik Józsefné: Igen 
      Papp István: Igen 
dr. Szikszai Márta: Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 647/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 39/2019. (I. 30.) számú 
határozata alapján indult, „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza: 
- az ÉPKOMPLEX Építőipari és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja; 
- a Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítja; 
- a jelen közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 75. § (2) bekezdés b) 
pont alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet 
összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett 
ajánlattevővel. 
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Határidő: 2019. október 22. (az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 648/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési 
munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 azonosítószámú, 
„Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat megvalósításával összefüggésben 
„Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák megrendelése” elnevezésű új közbeszerzési eljárást indít 
uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beruházás becsült értéke nettó 607.652.472,- Ft 
A tárgyi projekt során megkötött Támogatási szerződés alapján a beruházás megvalósításához nettó 
280.803.957,- Ft összegű pénzügyi forrás áll rendelkezésre. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Piac épületéhez kapcsolódó kivitelezési munkák 
megrendelése” elnevezésű, nettó 607.652.472,- Ft becsült értékű, uniós eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében ismételten 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.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó. 
 
Határidő: 2019. október 25. (az új eljárás előkészítésének megkezdésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
8./ napirendi pont  
Előterjesztés a „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárással kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: Kettő határozati javaslatunk van, megkérem jegyző asszonyt, hogy vezesse le a szavazást. 
dr. Szikszai Márta: Az eljárásrend az előző napirendi ponttal megegyező. Kérem, hogy a bizottsági tagok 
nevük elhangzása után mondják be szavazatukat. 
      Bagi Miklós: Igen 
      Kondek Zsolt: Igen 
      Palik Józsefné: Igen 
      Papp István: Igen 
dr. Szikszai Márta: Köszönöm, megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatja a két határozati 
javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 649/2019. (X. 22.) 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 döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 211/2019. (III. 28.) számú 
határozata alapján indult és a 423/2019. (VII. 23.) számú határozatával módosított, „VOKE Liszt Ferenc 
Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 70. § (1) bekezdése alapján eredménytelennek 
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nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az eljárásban a végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. 
 
Határidő: 2019. november 4. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás elkészítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 650/2019. (X. 22.) 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 döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” 
elnevezésű 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, gazdálkodási irodavezető – a Bizottság elnöke; 
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
3.) Papp Csaba; beruházási és műszaki ügyintéző; 
4.) dr. Varga Endre, felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó. 
 
Határidő: 2019. november 15. (az eljárás megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont  
Előterjesztés járdajavítási munkákról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 651/2019. (X. 22.) 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 Bem József utca 11., 16. és 16/A számú ingatlanok előtti rossz állapotú beton 
járdaszakaszok javítási munkáinak elvégzésével összesen 59 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 901.751,- 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 Lestyán Balázs önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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10./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A tizenegy határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 652/2019. (X. 22.) 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 2993 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
területen, természetben a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskola területén (Hatvan, Kossuth tér 1.) 1 db 
akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db japánakácfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, 
Kossuth tér területén. 
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 653/2019. (X. 22.) 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 3209 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
területen, természetben a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda területén (Hatvan, Vörösmarty tér 1.) 1 db 
mandzsu fűzfa és 2 db keleti tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 1 db kőrisfa és 2 db 
orgona cserje ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 654/2019. (X. 22.) 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 3978/67 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Szabadság út 23. számú ingatlan melletti területen 1 db mandulafa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db díszcseresznyefa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, 
Szabadság út területén. 
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 655/2019. (X. 22.) 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 895/13 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Rákóczi út 38. számú ingatlan előtti területen 1 db juharfa kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Rákóczi út területén.  
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 656/2019. (X. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 



367 
 

működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 895/13 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Rákóczi út 32. számú ingatlan előtti területen 1 db juharfa kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbkőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Rákóczi út területén. 
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 657/2019. (X. 22.) 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 4220/9 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Horváth Mihály út 14. számú ingatlan előtti területen 2 db japánakácfa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db hársfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Horváth 
Mihály út területén. 
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 658/2019. (X. 22.) 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 4311 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Delelő utca 30. számú ingatlan előtti területen 2 db akácfa kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db juharfa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 659/2019. (X. 22.) 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 3655 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Klapka utca 19. számú ingatlan előtti területen 4 db akácfa kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db gömbjuharfa és 1 db hársfa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen és 
Hatvan, Horváth Mihály út területén. 
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 660/2019. (X. 22.) 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 3752 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Gorkij utca 14. számú ingatlan előtti területen 1 db juharfa kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Horváth Mihály út területén. 
 
Határidő: 2019. október 24. (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 661/2019. (X. 22.) 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 3655 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Klapka utca 29. számú ingatlan előtti területen 2 db akácfa és 1 db 
gesztenyefa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db hársfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, 
Horváth Mihály út területén. 
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 662/2019. (X. 22.) 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 2684/5 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 
közterületen, természetben Hatvan, Vas Gereben utcai garázssorok mögötti területen 1 db szilfa kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db tölgyfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Zagyva-liget területén.  
 
Határidő: 2019. október 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.00 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


