
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2019. november 6-án 9.00 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  
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag 
 
- dr. Szikszai Márta jegyző 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- 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. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 663/2019. (XI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2019. november 6-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
 

2. Előterjesztés a jégpályával összefüggő forgalomtechnikai módosításról 
 

3. Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. I/10. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás gázkazán 
cseréjéről 

   
Előterjesztő, előadó 1-3. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
4. Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 

  Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
  Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
 
Határidő: 2019. november 6. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 



 
 

1./ napirendi pont  
Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
 
Marján János: Amikor legutóbb itt voltunk, akkor arról volt szó, hogy a Népkertbe megy ez a pálya. 
Schósz Gabriella: A Kossuth téren kerül elhelyezésre a jégpálya. 
Marján János: Én láttam, elolvastam tegnap az anyagot. 
Schósz Gabriella: A karácsonyi hangulat és a karácsonyi vásár összhangja miatt ebben az évben is itt lesz 
még a jégpálya. 
Marján János: Kisebb lesz? 
Schósz Gabriella: Kisebb lesz. A Stahremberg úton is lehet majd közlekedni. A sátor is kisebb lesz és a 
jégpálya is. 
Marján János: És az a másik jégpálya az már működik? 
Schósz Gabriella: Szerintem nincsen még kész teljesen. 
Bagi Miklós: Szintezik.  
Marján János: De azt használhatják majd mások is? 
dr. Szikszai Márta: Azt csak az egyesület. 
Kondek Zsolt: Az egyesület engedélyével. 
Marján János: Ott van mögöttünk, azért kérdezem. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A kilenc határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 664/2019. (XI. 06.) 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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya bérlésével a TENKO Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Apafi utca 27.) bízza meg bruttó 10.668.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján biztosított. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 665/2019. (XI. 06.) 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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya bérelt sátorral történő 
lefedésével a TOFI 2005 Kft.-t (székhely: 9608 Sárvár, Mátyás király utca 34.) bízza meg bruttó 4.711.700,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján biztosított. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 666/2019. (XI. 06.) 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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya és kiszolgáló létesítmények 
elektromos ellátásának kiépítésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza 
meg bruttó 1.850.390,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.   
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján biztosított. 



 
 

 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 667/2019. (XI. 06.) 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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpályánál a padozat építéséhez 
szükséges sima tetőléc 500,- Ft/4 fm, bramac tetőléc 560,- Ft/4 fm, 10-es padló 1.760,- Ft/4 fm, 15-ös padló 
2.640,- Ft/4 fm bruttó egységáron történő beszerzésével Mészáros Attila egyéni vállalkozót (székhely: 2194 
Tura, Galábos utca 2/A.) bízza meg bruttó 200.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján biztosított. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 668/2019. (XI. 06.) 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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya felállításához szükséges 22 mm 
vastagságú OSB lap 8.000,- Ft/db bruttó egységáron történő beszerzésével az Építők Áruháza 60 Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 92.) bízza meg bruttó 350.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján biztosított. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 669/2019. (XI. 06.) 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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya felállításához szükséges 250 m2 
0,12 mm vastagságú fekete színű fólia beszerzésével és szállításával a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 60.325,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján biztosított. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 670/2019. (XI. 06.) 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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya környezetének lefedéséhez 
szükséges használt filc 572,- Ft/m2 bruttó egységáron történő beszerzésével az L.S.&P Kft.-t (székhely: 1108 
Budapest, Harmat utca 212-216.) bízza meg bruttó 200.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján biztosított. 



 
 

 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 671/2019. (XI. 06.) 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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya gépészetének védelmére 31,5 fm 
ideiglenes kerítés kialakításával a Johnny Servis Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 
55.) bízza meg bruttó 48.494,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján biztosított. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 672/2019. (XI. 06.) 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 Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya kiszolgálásához szükséges 2 db 
mobil WC bérlésével a Johnny Servis Kft.-t (székhely: 2039 Pusztazámor, Móricz Zsigmond utca 55.) bízza 
meg bruttó 133.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 593/2019. (X. 22.) számú határozata 
alapján biztosított.  
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a jégpályával összefüggő forgalomtechnikai módosításról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 673/2019. (XI. 06.) 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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Kossuth téren a volt Stahremberg utcai szakaszon ideiglenes 
jelleggel, 2019. november 15. – 2020. február 15. közötti időszakban a határozat mellékletében jelölt 
forgalomtechnikai módosítások kerüljenek bevezetésre. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. I/10. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás gázkazán 
cseréjéről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 674/2019. (XI. 06.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 



 
 

működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Horváth Mihály út 1. I/10. szám alatti bérlakás 
gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 
12. 5/20.) bízza meg 411.000,- 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 a felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás” terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés fák, cserjék beszerzéséről és szállításáról 
 
Kondek Zsolt: Mai hírekben hallottam, hogy lesz városok közötti utak melletti fasorokra pályázat. 
Figyeljünk már oda, hogy új pályázatokat írnak ki fásítási keretekre.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 675/2019. (XI. 06.) 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 határozat mellékletében 
szereplő növények beszerzésével, valamint hatvani helyszínre szállításával a Maróti Díszfaiskola Kft.-t 
(székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 47.) bízza meg bruttó 1.178.687,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok 2019. évi kiadásai között a „Virágbeszerzés 
közterületre” költséghelyről a „Fák, cserjék közterületre” költséghelyre átcsoportosításra kerül.  
 
Határidő: 2019. november 18. (megrendelésre) 
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 9.05 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


