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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2020. február 26-án 9.00 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

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

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag, Marján János tag 
 
- dr. Kovács Éva mb. jegyző 
- Lukács László mb. aljegyző 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- 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 3 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 3 „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 96/2020. (II. 26.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2020. február 26-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megtartásához kapcsolódó további 
kivitelezési munkáról 

 
2. Előterjesztés a Hatvan, Csányi út 26. szám alatti utcafronti épület bontásáról 

 
  Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 1-2. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
3. Előterjesztés a „Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos közlekedésfejlesztési koncepció 

elkészítése” tárgyában megkötendő szerződésről 
 

4. Előterjesztés a „Személygépjármű beszerzése” tárgyában megkötendő szerződésről 
 

5. Előterjesztés a 782/2019. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági 
határozat módosításáról 
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Előterjesztő 3-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó 3-5. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 

6. Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges 
munkálatok elvégzéséről 

 
7. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges földmérési munkák 

megrendeléséről 
 

8. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 
megrendeléséről 
 

9. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 

10. Előterjesztés legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat 
elvégzéséhez szükséges vízmintavételezési feladatokról 

 
11. Előterjesztés önkormányzati kezelésű földutak és padkák karbantartási munkáiról 

 
12. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 

 
13. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén 

 
14. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzéséről 

 
15. Előterjesztés utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 

 
16. Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről és kihelyezéséről 

 
17. Előterjesztés csapadékvíz-hálózat műtárgyainak a tisztításáról 

 
18. Előterjesztés zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításáról 

 
19. Előterjesztés a 2020. évi vízminta-vételezési feladatokról 

           
Előterjesztő, előadó 6-19. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető       

 
Határidő: 2020. február 26. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megtartásához kapcsolódó további 
kivitelezési munkáról 
 
Papp István: Láttam, hogy polgármester úr volt Mosonmagyaróváron. Nekünk is ilyen bordóra kell 
festeni a falat, ugye? 
dr. Kovács Éva: Igen 
Papp István: Ez az előírás. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 97/2020. (II. 26.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
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képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) épületében megtartandó 
Munkácsy Mihály Festőművész kiállítás megrendezéséhez kapcsolódóan a folyadékhűtő környezetének 
rendezésével és a kiállítótérben 2 db falfülke alsó részén faburkolat elkészítésével a Norma-Bau Építő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 675.640,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Munkácsy M. kiállítás érdekében Hatvany 
Lajos Múzeum fejlesztése” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan, Csányi út 26. szám alatti utcafronti épület bontásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 98/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 hatáskörben eljárva az önkormányzati tulajdonú 
Hatvan, Csányi út 26. szám alatti ingatlanon található utcafronti lakóépületrész elbontásával, (bontási 
hulladék szabályos elszállításával, bontási dokumentáció készítésével) és a bontást követően a szabadon 
maradt utcai és oldalsó telekhatár részeken kerítés létesítésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.374.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a 
Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások között a Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés 
költséghelyen áll rendelkezésre. 
 
Határidő: azonnal (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatos közlekedésfejlesztési koncepció elkészítése” 
tárgyában megkötendő szerződésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 99/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 helyi közösségi közlekedéssel 
kapcsolatos közlekedésfejlesztési koncepció elkészítésével a Pronett-94 Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Hegyalja út 7/A.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 495.300,- Ft 
összegű ellenszolgáltatásért. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a felhalmozási 
kiadások között szereplő, Koncepciótervek készítése elnevezésű költségsoron rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. március 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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4./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Személygépjármű beszerzése” tárgyában megkötendő szerződésről 
 
Papp István: Megversenyeztettük az autót és ez a Camry Hybrid típusú nyert. Ebből nagyon sok 
engedményt adtak. Ez egy full extrás autó. 2 MFt-on felüli engedményt adtak, úgy tudom. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 100/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 az ajánlatkérési felhívásban 
szereplő műszaki követelményeknek megfelelő, Toyota Camry 2.5 Hybrid típusú személygépjármű 
leszállításával a Hering Autóház Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Nagykátai út 19.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 11.831.160,- Ft összegű ellenszolgáltatásért. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a felhalmozási 
kiadások között szereplő, Hivatali gépjárműállomány fejlesztése elnevezésű költségsoron rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. március 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés a 782/2019. (XII. 11.) számú pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági 
határozat módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 101/2020. (II. 26.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
782/2019. (XII. 11.) számú határozatát módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
„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 2019. évi „Közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázathoz kapcsolódóan a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 
Hatvan, Kossuth tér 24.) részére 31 db bankett szék beszerzésével a Gold Caffé Kft.-t (székhely: 2161 
Csomád, Esztergály u. 22.) bízza meg bruttó 523.100,- Ft összegben mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében, az önkormányzati feladatok fejezetben, az „egyéb szakfeladatok” 
költséghelyen bruttó 389.100,- Ft összegben már rendelkezésre áll, pályázati forrásból pedig bruttó 134.000,- 
Ft összegben biztosított.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges 
munkálatok elvégzéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 102/2020. (II. 26.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
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képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a hatvani 0510/9 hrsz.-ú 
földrészleten telepített erdő ápolásával a CSENTER Erdészeti Kft-t (székhely: 3065 Hasznos, Alkotmány út 
56.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.483.297,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. május 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges földmérési munkák 
megrendeléséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 103/2020. (II. 26.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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 hatáskörben eljárva az önkormányzat számára 
szükséges birtokjogi munkák elvégzésével Kepes Ádám egyéni vállalkozót (székhely: 3011 Heréd, Kápolna 
utca 39.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a határozat melléklete 
szerinti bruttó egységárakkal, bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, 
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. május 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
8./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 
megrendeléséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 104/2020. (II. 26.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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 hatáskörben eljárva az önkormányzat számára 
szükséges értékbecslési munkák elvégzésével Szénási Péter adószámmal rendelkező magánszemélyt (lakcím: 
3000 Hatvan, Deák Ferenc utca 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
az alábbi egységárakkal, bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegig erejéig: 
 

 Adás-vételi értékbecslés ára Bérleti célú értékbecslés ára 

Társasházi lakás, szövetkezeti lakás és 
osztatlan közös tulajdonban álló 
ingatlanban lévő lakás (házrész)  

18.000,- Ft, 18.000,- Ft, 

Családi ház 23.000,- Ft, 23.000,- Ft, 

Nem lakás célú helyiségek 
(üzlethelyiségek, pince, óvóhely) 
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100m2 alatt  39.000,- Ft, 43.000,- Ft, 

100-200 m2 között  46.000,- Ft,  39.000,- Ft, 

201 m2-től  43.000,- Ft,  43.000,- Ft, 

Lakóövezetben lévő beépítetlen területek 
(építési telkek) 

18.000,- Ft, 18.000,- Ft, 

Egyéb beépítetlen területek 18.000,- Ft, 18.000,- Ft, 

Felépítménnyel rendelkező ingatlanok 43.000,- Ft, 43.000,- Ft, 

Termőföldek 18.000,- Ft, 18.000,- Ft, 

Zártkertek 18.000,- Ft, 18.000,- Ft, 

 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, 
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. május 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont  
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 105/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 Kórház utca rossz állapotú 
földutas szakaszainak a javítási munkáival összesen 960 m2 felületen Nagy József egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Bem József utca 55.) bízza meg bruttó 2.438.400,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati képviselő 
kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 106/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 Vereckei utcát és a 
Csajkovszkij utcát összekötő rossz állapotú összesen 162 m2 felületű földutas szakasz javítási munkáival 
Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bem József utca 55.) bízza meg bruttó 473.202,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati képviselő 
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 legionella által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat elvégzéséhez szükséges 
vízmintavételezési feladatokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 107/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 legionella-csíraszám meghatározásával kapcsolatos vízmintavételezési, illetve annak 
vizsgálati munkálataival a TECHNO-VÍZ Kft.-t (székhely: 5000 Szolnok, Vízmű utca 1.) bízza meg – 
vízmintavétel bruttó 10.414,- Ft/db; kiszállási díj bruttó 12.192,- Ft/alkalom egységárakon - bruttó 350.000,- 
Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati kezelésű földutak és padkák karbantartási munkáiról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 108/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő földutak karbantartási, valamint a szilárd burkolatú utak 
padkáinak a javítási munkáival Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bem József utca 
55.) bízza meg bruttó 7.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt (egységár bruttó 2.985,- Ft/m2). 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 109/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáival a ”HEVES-
ÚT” Kft.-t (székhely: 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi F. u. 65/B) bízza meg az alábbi egységárak 
figyelembevételével 
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Oldószeres kézi 
fehér festés 

Oldószeres kézi 
sárga festés 

Oldószeres gépi 
fehér festés 

Tartós kézi 
fehér festés 

Tartós kézi 
sárga festés 

Tartós gépi  
fehér festés 

2.794,- Ft/m2 3.048,- Ft/m2 2.350,- Ft/m2  7.620,- Ft/m2 8.255,- Ft/m2 7.493,- Ft/m2 

 
bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13./ napirendi pont  
Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról Hatvan területén 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 110/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 Hatvan város területén 
telepített forgalomtechnikai küszöbök karbantartásával a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész u. 64.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 1.000.000,- Ft (alanyi 
adómentes) keretösszeg erejéig az alábbi egységárak figyelembevételével: 
 

Hiányzó elem pótlása +  
a rögzítéshez szükséges anyagok 

Meglévő elem  
újrarögzítése 

Kiszállás 

6.500,- Ft/elem (alanyi adómentes) 3.500,- Ft/elem (alanyi adómentes) díjmentes 

 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14./ napirendi pont  
Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 111/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 forgalomtechnikai elemek 
gyártásával és leszállításával a CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 13.) bízza meg az 
alábbi bruttó egységárak figyelembevételével 
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Megne-
vezés 

Horgany-
zott 
acéloszlop 
(76×3500) 

Rögzítő-
bilincs 
(76 mm, 
csavarokkal) 

Oldal-
akadály 
tábla 
(250×1000) 

Háromszög 
alakú 
KRESZ 
tábla (600) 

Kör alakú 
KRESZ 
tábla 
(600) 

Kiegészítő 
tábla 
(175×350) 

STOP tábla 
(600) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(600) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(900) 

Parkolásgátló elem 
(poller) gömbfejjel, 
dupla 
felületkezeléssel 
(horganyzott oszlop 
RAL 9005 színre 
szinterezetten)/ 
76x1250mm 

Egység-
ár 

7.112,- Ft 635,- Ft 5.651,- Ft 3.937,- Ft 6.858,- Ft 2.096,- Ft 8.763,- Ft 27.305,- Ft 34.925,- Ft 14.605,- Ft 

 
bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára összességében 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15./ napirendi pont  
Előterjesztés utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 112/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 az egyes utcanévtáblák 
legyártásával a CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege utca 13.) bízza meg az alábbi bruttó 
egységárak figyelembevételével 

Megnevezés 
 

Utcanév tábla 700x300 
(1-9 db) 

Utcanév tábla 700x300 
(10+ db) 

Utcanév tábla 700x300 
(település címerével, 'Belváros' 
felirattal) 

Egységár 9.970,- Ft/db 6.972,- Ft/db 7.607,- Ft/db 

bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 113/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 az egyes utcanévtáblák 
elhelyezésével a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi bruttó 
egységárak figyelembevételével 
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Megnevezés 
 
 

Utcanév tábla telepítése kerítésre vagy 
falra 

Utcanév tábla telepítése új oszlopra, telepítési 
segédanyagokkal, szállítással, táblák rögzítésével 

Egységár 2.600,- Ft 
(alanyi ÁFA-mentes) 

7.000,- Ft 
(alanyi ÁFA-mentes) 

 

500.000,- Ft (alanyi adómentes) keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16./ napirendi pont  
Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről és kihelyezéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A négy határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 114/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 9 db kerékpártámasz 
legyártásával és kihelyezésével a KOVÁCSMESTER-60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 25.)  
bízza meg 351.000,- Ft összegben (alanyi adómentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) számú 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „üdvözlőtáblák, utcabútorok” költséghelyen 
351.000,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 115/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 3 db hulladékgyűjtő és 1 db 
ülőpad legyártásával, valamint szállításával az ALMA-REND Kft.-t (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, 
Makói út 6491/49 hrsz.) bízza meg bruttó 410.591,- Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) számú 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „üdvözlőtáblák, utcabútorok” költséghelyen 
bruttó 410.591,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 116/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 1 db hulladékgyűjtő 
legyártásával és szállításával a Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady Endre utca 25.)  bízza 
meg bruttó 53.721,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) számú 
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önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „üdvözlőtáblák, utcabútorok” költséghelyen 
bruttó 53.721,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 117/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 4 db hulladékgyűjtő és 1 db 
ülőpad kihelyezésével, valamint kerékpártámaszok kihelyezéséhez szükséges 2×2 m2 terület térkövezésével, 
a meglévő szegély bontásával, a járdaszegély építésével az újhatvani posta (Hatvan, Rákóczi út 29.) előtti 
területen a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.)  bízza meg bruttó 585.470,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) számú 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „üdvözlőtáblák, utcabútorok” költséghelyen 
bruttó 585.470,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17./ napirendi pont  
Előterjesztés csapadékvíz-hálózat műtárgyainak a tisztításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 118/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 Hatvan város közigazgatási 
területén lévő zárt csapadékvíz-elvezető hálózat csapadékvíznyelő műtárgyainak a tisztítási, valamint a 
kitermelt anyag elszállítási és hivatalos lerakóhelyen történő elhelyezési munkáival a Papi Clean Kft.–t 
(székhely: 2151 Fót, Nyírfa u. 15.) bízza meg bruttó 17.653,- Ft/db egységáron, bruttó 2.000.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. március 23. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18./ napirendi pont  
Előterjesztés zárt csapadékvíz elvezető csatornák tisztításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 119/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 Hatvan város közigazgatási 
területén lévő zárt csapadékvíz elvezető csatornák gépi tisztítási munkáival a Papi Clean Kft. -t (székhely: 
2151 Fót, Nyírfa u. 15.) bízza meg bruttó 887,- Ft/m, 25.400,- Ft/óra, egységárakon bruttó 2.000.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. március 23. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19./ napirendi pont  
Előterjesztés a 2020. évi vízminta-vételezési feladatokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 120/2020. (II. 26.) számú – 3 „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 város közterületein lévő vízvételi helyek vízminta-vételezési és általános vízkémiai, 
valamint bakteriológiai szempontból történő 2020. évi vízminta-vételezési és ellenőrzési munkálataival 
bruttó 18.630,- Ft/alkalom egységáron, továbbá a bezárt és rekultivált „dögkút” ellenőrzésére szolgáló 
monitoring kút mintavételi munkálataival bruttó 10.440,- Ft/alkalom egységáron a TECHNO-VÍZ Kft.-t 
(5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 
500.000,- Ft keretösszeg erejéig történő felhasználással. A kiszállás költsége bruttó 4.572,- Ft/alkalom, mely 
a keretösszegbe beleszámít. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen rendelkezésre áll bruttó 500.000,- Ft erejéig. 
 
Határidő: 2020. december 31. (a munkák befejezésére) 
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 9.15 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________             _________________________________                               
           Kondek Zsolt                   Papp István   
  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési          
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