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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2020. június 30-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  
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag 
 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Lukács László aljegyző 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 285/2020. (VI. 30.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2020. június 30-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Zagyva folyó töltésén megépült kerékpárúton található sorompók és oszlopok 
helyreállítási munkáiról 

 
2. Előterjesztés a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak kivitelezéséhez 

szükséges pótmunkák kivitelezőjének kiválasztásáról 
 

3. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásról 
 

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

 
4. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 2020. évi pályázatról 

Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető       
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Határidő: 2020. június 30. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Zagyva folyó töltésén megépült kerékpárúton található sorompók és oszlopok 
helyreállítási munkáiról 
 
Papp István: Sajnos itt úgy gondolják a traktorosok, hogy ott lehet közlekedni. 
Marján János: Nem csak traktorosok. 
Kondek Zsolt: Az árvízvédelmet ez mennyire befolyásolja, meg a mentőt? 
Schósz Gabriella: Semennyire. Egyrészt kértünk hozzájárulást a Vízügyi Igazgatóságtól, hogy 
megváltoztathatjuk a sorompókat. A gátőrnél van kulcs minden egyes sorompóhoz, úgyhogy ha védekezniük 
kell, akkor ki tudják nyitni. 
Papp István: Egyszerűen fogják, rákötik és kihúzzák. 
Kondek Zsolt: Én is láttam, hogy a személyautó a híd alatt átment és ment tovább a kerékpárúton. 
Papp István: Ott van a kamera és a rendőrök látják. A rendszámot megnézik. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 286/2020. (VI. 30.) 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 Zagyva folyó Boldog-Hatvan 
közötti töltésén megépített kerékpárúton található 7 db sorompó és 21 db oszlop újragyártási és telepítési 
munkáival a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg 1.995.000,-Ft (alanyi 
ÁFA-mentes) 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 a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak kivitelezéséhez 
szükséges pótmunkák kivitelezőjének kiválasztásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 287/2020. (VI. 30.) 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 hatvani 5331/40 hrsz.-ú 
ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak kivitelezéséhez szükséges pótmunkák elvégzésével a Kavicsút 
Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca. 6-8. 4/111.) bízza meg bruttó 8.009.995,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A Kavicsút Kft. bruttó 10.061.639,- Ft-os árajánlatából 
levonásra került a 33/2020. (IV. 30.) számú polgármesteri határozat alapján a Kavicsút Kft.-vel megkötött 
vállalkozási szerződés szerint az ideiglenes járdacsatlakozás építésének költsége bruttó 1.979.254,- Ft 
összegben, valamint négy fa kivágásának költsége bruttó 72.390,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások költséghely soron rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. július 14. (szerződésmódosításra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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3./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen történő fakivágásról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 288/2020. (VI. 30.) 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 tulajdonosi hozzájárulását adja 
a hatvani 2738/10 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Ifjúság útja 18. 
számú társasház melletti területen 1 db bodzacserje kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db 
díszalmafa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2020. július 1. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 2020. évi pályázatról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 289/2020. (VI. 30.) 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 2020. évi „Muzeális 
intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú pályázati felhívás b) alcéljára 
pályázatot nyújt be, amelynek célja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 12.) 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25. szám alatti raktárának felújítása. A fejlesztés értéke max. 
bruttó 4.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100 %. A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2020. július 22. (pályázat benyújtása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 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 9.10 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


