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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2019. augusztus 15-én, 1400 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt, rendkívüli üléséről. 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes 

 Bagi Miklós     bizottsági tag   

 Palik Józsefné     bizottsági tag 

 

 Marján János bizottsági tag igazoltan távol. 

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta     jegyző 

 Lukács László      m.b. jegyzői irodavezető 

 Johancsik Mónika    gazdálkodási irodavezető 

 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- kezelési 

osztályvezető 

 Baranyi Lajosné műszaki-koordinációs és beruházási 

osztályvezető  

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

    

 

 Molnár Martina     jegyzőkönyvvezető 

 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 4 tagja jelen van. A bizottság határozatképes. 

 

Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 

az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 

aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 

szavazzanak a javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 
 

Papp István bizottsági elnök 

Az ülés napirendjével kapcsolatosan hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 

szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

500/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2019. augusztus 15-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
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N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal informatikai hálózatának részleges 

felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

2. Előterjesztés a zászlóőrök tiszteletdíjáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 1-2. napirendi pontig: Lukács László m.b. jegyzői irodavezető 

 

3. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon 

létesítendő jégcsarnok beruházáshoz kapcsolódó közvilágítási hálózat megvalósítása 

érdekében pénzeszköz átadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

4. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő számítástechnikai eszközök és mobiltelefonok 

értékesítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

5. Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány utólagos támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

6. Előterjesztés a Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 3-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 3-6. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

7. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

8. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyoggyérítési munkák 

további megrendeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

10. Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerülő 2019. évi lakossági veszélyes 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

11. Előterjesztés tájékoztató táblák legyártásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

12. Előterjesztés a Hatvan, Turai úti járda építésével kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

13. Előterjesztés az Újhatvani Felnőtt Háziorvosi Rendelő korszerűsítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 

14. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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15. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés járdajavítási, járdaépítési és közterületek rendezési munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

17. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatti társasház elektromos elosztójának javítási 

munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 7-17. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 7-17. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 

 

18. Előterjesztés „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázathoz kapcsolódó 

döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

19. Előterjesztés a 202/2019. (III. 27.) számú bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

20. Előterjesztés a Zagyva folyó töltésén megépült kerékpárúton található sorompók és oszlopok 

helyreállítási munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületen történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó 19-21. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  

városfejlesztési irodavezető 

 

22.  Egyebek 

 

 

ZÁRT ÜLÉS: 

 

1. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról és díjazásáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

2. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 

3. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Papp István pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági elnök 

Előadó: Lukács László m.b. jegyzői irodavezető 

 

Határidő: 2019. augusztus 15. 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
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1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal informatikai hálózatának részleges 

felújításáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

501/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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 Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalnak az 

emeleti épületrészében az informatikai és a telekommunikációs hálózat infrastruktúrájának 

felújításával Varga Ivett egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Apafi utca 50.) bízza meg 

4.399.770,- Ft összegben (alanyi adómentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 

22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „közös önkormányzati hivatal 

informatikai rendszerének fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a zászlóőrök tiszteletdíjáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

502/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a zászlóőrök tiszteletdíjáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város polgármestere által a Hatvan 

város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatának rendjéről, valamint a közintézmények 

épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 

alapján kinevezett zászlóőrök részére 2019. január 1. napjától személyenként évi bruttó 200.000.- 

Ft, azaz kettőszázezer forint összegű tiszteletdíjat állapít meg, mely tiszteletdíj kifizetésére két 

részletben, július és december hónapban kerül sor. A 2019. év során az első részlet folyósítása 

szeptember hónapban történik. 

A tiszteletdíjak kifizetéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék 
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költséghelyen rendelkezésre áll, az elkövetkező években pedig a mindenkori költségvetésbe 

betervezésre kerül. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon 

létesítendő jégcsarnok beruházáshoz kapcsolódó közvilágítási hálózat megvalósítása 

érdekében pénzeszköz átadásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

503/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú 

ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházáshoz kapcsolódó közvilágítási hálózat megvalósítása 

érdekében pénzeszköz átadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 

jégcsarnok beruházás kapcsán a jégcsarnokhoz tartozó parkoló közvilágítási hálózatának 

kiépítéséhez Hatvan Város Önkormányzata által készített közvilágítási tervek teljes jogú 

felhasználását engedélyezi a Futball Club Hatvan Egyesület (3000 Hatvan, Népkert u. 2.)  részére, 

továbbá a közvilágítási hálózat megvalósítása érdekében a Hatvan Város Önkormányzata  2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 

„Cukorgyári feltáró út közvilágítás építése” költséghelyen rendelkezésre álló 25.300.000,- Ft 

pénzösszeget  átadja az egyesület részére. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. (aláírásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő számítástechnikai eszközök és mobiltelefonok 

értékesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

504/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő számítástechnikai eszközök és 
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mobiltelefonok értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az értékbecslésben megállapított áron értékesíti a 

képviselő-testületi, bizottsági tagok, valamint a munkájukat segítő hivatali dolgozók részére az 

általuk használt számítástechnikai eszközöket és mobiltelefonokat.  

 

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány utólagos támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

505/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány utólagos támogatásáról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Állami Zeneiskoláért Alapítvány 

(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 36.) részére bruttó 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint 

utólagos támogatást nyújt a 2019. augusztus 10. napján megrendezett gitárkoncert költségeinek 

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. augusztus 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés a Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

506/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 

támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Corelli-60 Zenéért és Gyermekekért 

Közhasznú Alapítvány (3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 38.) részére bruttó 100.000,- Ft azaz 

Egyszázezer forint támogatást nyújt Farmosi László hatvani költő gyermekverseit tartalmazó kötet 

kiadásának költségire. A támogatási összeg Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. augusztus 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

7. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

507/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a közvilágítási hálózat fejlesztéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Pécsi Sándor utcában történő 

közvilágítás fejlesztési munkálatok elvégzésével (1 db lámpatest, 1 db faoszlop, 30 m légkábel 

felszerelése) a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 

369.722,- 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 (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

508/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez 

szükséges 1 db tartóoszlop felállításával a Hatvan, Delelő utca végén, a LEDVILLSZER Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 247.650,- 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 „Parkolók kialakítása” költséghelyen 

biztosított. 

  

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 
 

9. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyoggyérítési munkák további 

megrendeléséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

509/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyoggyérítési munkák 

további megrendeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a vállalkozási szerződés szerinti 9 alkalmon felül 

további 2 alkalommal történő földi melegködös szúnyoggyérítési munka elvégzésével a CUNAMI 

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza 

meg 215.000,-Ft/alkalom (áfamentes) egységáron, 430.000,- Ft (áfamentes) keretösszeg erejéig. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendelet általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (módosított szerződés megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerülő 2019. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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510/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az ősszel megrendezésre kerülő 2019. évi lakossági veszélyes 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 

6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2019. év őszén megrendezésre kerülő veszélyes hulladékgyűjtési 

akciónap költségeinek biztosítására a 118/2019. (II. 21.) számú képviselő-testületi határozatban 

biztosított pénzügyi forráson felül további bruttó 3.000.000,- Ft összeget biztosít. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (módosított szerződés megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés tájékoztató táblák legyártásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

511/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tájékoztató táblák legyártásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közigazgatási területén 

elhelyezésre kerülő 30 db tájékoztató tábla legyártásával és szállításával a FA-FORG-TECH 

HUNGÁRIA Kft.-t (székhely: 3989 Mikóháza, Rákóczi utca 2.) bízza meg bruttó 163.830,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a 2019. évi felhalmozási kiadások között a „parkolók kialakítása” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Turai úti járda építésével kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

512/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Turai úti járda építésével kapcsolatos döntésről szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel  

ingatlanhasznosítási szerződést kössön a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában és a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. kizárólagos vagyonkezelésében álló hatvani 0311 hrsz.-ú földrészleten 100 m2  

nagyságú területen megvalósuló járdaépítéssel kapcsolatban. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést annak aláírását követően utólagos 

jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30. (a szerződés megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés az Újhatvani Felnőtt Háziorvosi Rendelő korszerűsítéséről 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 

kérte, hogy szavazzanak a három határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

513/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Újhatvani Felnőtt Háziorvosi Rendelő korszerűsítéséről szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Újhatvani Felnőtt 

Háziorvosi Rendelő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/a) fűtés-korszerűsítésével a Klauben 

Gold Kft.-t (székhely: 3013 Ecséd, Nyárfa utca 14.) bízza meg bruttó 5.915.374,- 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 tervezett felhalmozási kiadások „Bajcsy-Zsilinszky úti 

orvosi rendelő fejlesztése” költséghelyen 5.915.374,- Ft rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. augusztus 21. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

514/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Újhatvani Felnőtt Háziorvosi Rendelő korszerűsítéséről szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Újhatvani Felnőtt 

Háziorvosi Rendelő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/a) belső részleges felújítási munkáinak 

elvégzésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 

bruttó 4.745.990,- 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 tervezett felhalmozási kiadások „Bajcsy-Zsilinszky úti 

orvosi rendelő fejlesztése” költséghelyen 4.084.626,- Ft, illetve a 2019. évi intézményfelújítás 

költséghelyen 661.364,- Ft rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2019. augusztus 21. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

515/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az Újhatvani Felnőtt Háziorvosi Rendelő korszerűsítéséről szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Újhatvani Felnőtt 

Háziorvosi Rendelő (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky utca 4/a) ereszcsatorna felújítási munkáinak 

elvégzésével a Füzexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 

869.855,- 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. augusztus 21. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

14. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

516/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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. 
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Határidő: 2019. december 31. (feladatok végrehajtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

517/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Csicsergő 

Óvodában (3000 Hatvan, Mészáros L. u. 49-51.) a geotermikus fűtésnek a mérőóra és a 

rendezőszekrény közötti kábelszakaszának cseréjével a LEDvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 

Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 123.405,- 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. augusztus 30. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

518/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Varázskapu 

Óvoda (3000 Hatvan, Jókai utca 9.) keleti, főbejárati tetőfelületén a vízcsendesítő felújítási 

munkáinak elvégzésével a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) 

bízza meg bruttó 1.244.346,- 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. augusztus 21. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 

kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

519/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak karbantartásával kapcsolatos döntésről 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KAVICSÚT Kft.-vel (székhely: 1144 

Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) megkötött vállalkozási szerződés módosításra kerüljön olyan 

módon, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 4.000.000,-Ft összeggel megemelésre 

kerüljön. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „BOSCH együttműködési 

megállapodás keretében kiadás finanszírozás 2018-2019.” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződés módosítására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés járdajavítási, járdaépítési és közterületek rendezési munkáiról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az öt 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

520/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a járdajavítási, járdaépítési és közterületek rendezési munkáiról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Szabadság út páratlan oldalán a SPAR áruház és a 

Hatvani 5. számú Általános Iskola közötti szakaszon összesen 495 m2 felületen térkőburkolattal 

ellátott járda kivitelezési munkáival bruttó 13.486.575,-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” 

 

521/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a járdajavítási, járdaépítési és közterületek rendezési munkáiról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Tabán út páros oldalán a Dózsa téri 

útkereszteződéstől összesen 385 m2 felületen térkőburkolattal ellátott járda kivitelezési munkáival 

bruttó 10.359.073,-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. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

522/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a járdajavítási, járdaépítési és közterületek rendezési munkáiról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Turai út mentén a Rákóczi út és a Bem József utca 

közötti szakaszon összesen 111 m2 felületen térkőburkolatos járda kivitelezési munkáival bruttó 

3.737.356,-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: Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonosi hozzájárulását követően 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

523/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a járdajavítási, járdaépítési és közterületek rendezési munkáiról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, Mészáros Lázár 

út 49-51.) bal oldali kapubejárójának térkőburkolási munkáinak elvégzésével bruttó 394.970,-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 „parkolók kialakítása” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

524/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a járdajavítási, járdaépítési és közterületek rendezési munkáiról szóló 

előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 

Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg a Hatvan, Tabán út 67. számú ingatlan előtti összesen 62 m2 

felületű aszfaltos járdaszakasz javítási munkáival bruttó 629.920,-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: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 



290 

17. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatti társasház elektromos elosztójának javítási 

munkáiról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

525/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatti társasház elektromos elosztójának 

javítási munkáiról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a Hatvan, Kossuth tér 8. szám alatti társasház elektromos elosztószekrényében szükséges, 

haladéktalanul elvégzendő javítási munkák költségviseléséről egyeztetéseket folytasson le és az 

önkormányzati tulajdonban álló 5191/1/A/3 társasházi különlapon nyilvántartott orvosi rendelő 

tulajdoni részének arányában, valamint a társasházi alapító okirat szerinti kötelezettségének 

megfelelően a javítási költség arányos megtérítéséről intézkedjen, a költség összegének utólagos 

jóváhagyása mellett, mely előreláthatólag bruttó 285.750,- Ft.  

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 

önkormányzati rendeletben a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázathoz kapcsolódó 

döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

526/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” című pályázathoz kapcsolódó 

döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ZP-1-2019 kódszámú, „A zártkerti besorolású 

földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 

támogatására” című pályázati felhívásra, a Szőlőhegy területén a villamosenergia ellátását biztosító 

hálózat kiépítésére vonatkozó pályázat benyújtását utólagosan jóváhagyja. A tervezett fejlesztés 

értéke 11.060.430- Ft. A támogatás intenzitása 100 %-os. A képviselő-testület felhatalmazza 

Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés a 202/2019. (III. 27.) számú bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

527/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 202/2019. (III. 27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal (visszavonásra) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

útján 

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés a Zagyva folyó töltésén megépült kerékpárúton található sorompók és oszlopok 

helyreállítási munkáiról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

528/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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 Zagyva folyó Boldog-Hatvan közötti töltésén 

megépített kerékpárúton található sorompók és oszlopok helyreállítási munkáival a MÉZSORÁS 

Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg 294.000,-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 városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületen történő fakivágásokról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

529/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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 0364 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben az Újhatvani Köztemető területén 2 db 

diófa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db japánakác ültetésével kerüljenek pótlásra a 

helyszínen. 

 

Határidő: 2019. augusztus 16. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

530/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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 4517 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Bányász utca 6. számú 

ingatlan előtti területen 1 db gömbjuhar kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbjuhar 

ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

 

Határidő: 2019. augusztus 16. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

531/2019. (VIII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

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 895/24 

hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Rákóczi út 21. és 25. számú 

ingatlanok előtti területen 2 db szivarfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db gömbakác 

ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Rákóczi út területén. 

 

Határidő: 2019. augusztus 16. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 
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22. napirendi pont 

Egyebek 

 

Papp István bizottsági elnök 

A Horváth Mihály út 1. 4/9. sz. alatti lakás ajtó cseréjére a lakó beadta a kérelmét. A Műszaki Iroda 

legyen szíves utánanézni. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Lakossági jelzést szeretnék tolmácsolni. A Hangya áruház alatt most egy tetováló szalon működik, 

és sajnos nincs egy függöny, ami eltakarná, aki arra megy az látja, ami bent történik. A gyerekek 

számára ez nem túl jó és a szülők megkerestek engem ezzel a problémával. 

Természetesen működjön, nincs ezzel semmi gond, csak biztosítsa azokat a feltételeket, amelyek 

szükségesek. 

 

A másik pedig, amit jelezni szeretnék, hogy a Jam Gardenben a biztonsági szolgálatra nagyon sok 

lakossági panasz érkezik. Durvák, arrogánsak, nem segítőkészek, nem intelligensen kezelik a 

helyzeteket. 

Természetesen kell egyfajta fellépés a rend megtartása miatt, de nem mindegy, hogy hogyan. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Köszönjük szépen a jelzést, a szervezőnek fogok írni ezzel kapcsolatban, mert már szembesültünk a 

problémával. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 14 óra 15 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnökhelyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


