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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2020. július 22-én 14.00 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  
- Palik Józsefné tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Marján János tag 
 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Lukács László aljegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 4 fő van jelen), megnyitotta az ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 290/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2020. július 22-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal új munkahelyi és 
közétkeztetési közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: dr. Veres András ügyvéd                        
 

2. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

3. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon 
létesítendő jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
 

4. Előterjesztés szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos 
megállapodásról 

 
5. Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 

 
6. Előterjesztés az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” című pályázat benyújtásáról 
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7. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. III/14. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról 

   
Előterjesztő 2-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 2-7. napirendi pontig: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési 
osztályvezető 
                        

8. Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésről 
  Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Szabó János főépítész                        
 

9. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításban mobiljegy 
bevezetéséről 
 

10. Előterjesztés játszótéri eszközökkel kapcsolatos döntésről 
 

11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hajós Alfréd utcai bölcsődében redőnyök 
felszereléséhez  

 
12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvan, Grassalkovich út 3. B. épület 

társasháza részére 
  

Előterjesztő 9-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 9-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
              

13. Előterjesztés a „Zöld város projekt megvalósításával kapcsolatban trafó áthelyezése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
 

14. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 

15. Előterjesztés a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” tárgyú 
pályázat benyújtásáról 

  
Előterjesztő 13-15. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 13-15. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                    

  
16. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanokon található illegálisan elhelyezett 

hulladékok felszámolásáról 
 

17. Előterjesztés a Bástya utcai orvosi rendelőkben klímaberendezések felszereléséről 
 

18. Előterjesztés közvilágítási lámpatest pótlásáról 
 

19. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

 
20. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

  
Előterjesztő, előadó 16-20. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
Határidő: 2020. július 22. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal új munkahelyi és 
közétkeztetési közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
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Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 291/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társasággal új munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2020. szeptember 1. napjától közszolgáltatási 
szerződést köt 2023. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra a munkahelyi és közétkeztetési 
közfeladatok ellátása céljából a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az okirat aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
Palik Józsefné: A Közalapítvány által a gyerekorvosi rendelőkbe klímaberendezéseket szereltek fel és itt az 
utolsók között van egy napirendi pont, hogy az újhatvani rendelőkbe az önkormányzat szereltet fel. Én azt 
gondolom, hogy ez tulajdonosi feladat és nem értem, mert másra is lehetett volna. Nincs bajom, mert 
nyilvánvalóan kell a rendelőbe, csak egy apró megjegyzés ez a részemről, hogyha egy közalapítvány, akkor 
vannak azért olyan dolgok, amiket ő jobban tudna támogatni, de egyébként elfogadom a beszámolót. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 292/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2019. 
évi beszámolójának   elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2019. évi 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
Határidő: 2020. július 31. 
Felelős: „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke  
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő 
jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 293/2020. (VI. 22.) számú – 3 „igen” szavazattal, 
valamint 1 tartózkodással meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a 
hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz 
átadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére a hatvani 
5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz elvezetés előleg és 
műszaki ellenőri számlák fedezetére – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) 
számú határozatával biztosított 480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 19.071.076,- Ft pénzeszközt ad 
át. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.  (II. 21.) 



132 
 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között “Jégcsarnok építése FC Hatvan 
Egyesület támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés szakképzési feladatot ellátó köznevelési intézmények fenntartásával kapcsolatos 
megállapodásról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 294/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a szakképzési feladatot ellátó köznevelési 
intézmények fenntartásával kapcsolatos megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló és a Heves Megyei 
Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő, hatvani 5324/2 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Vécsey u. 
2/a. szám alatt található kivett középiskola és kollégium, valamint a hatvani 2602 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. szám alatt található, tanműhely megnevezésű ingatlanok vonatkozásában 
költségviselési megállapodást köt a Heves Megyei Szakképzési Centrummal (székhely: 3300 Eger, Kertész 
u. 128.; képviseli: Fábri Eufrozina kancellár) a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a költségviselési megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 295/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a lámpatestek bérletére vonatkozó 
szerződés lezárását követő eszközvásárlásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda belső világítás 
korszerűsítésére vonatkozó V-2006/00953/001. sz. bérleti szerződés lejárta után a lámpatesteket az eszközök 
jelenlegi tulajdonosától, a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt.-től (székhely: 
6000 Kecskemét, Izzó u. 2.; cégjegyzék sz.: 03-10-100375; adószám: 12747494-2-03; képviseli: Szadeczki 
János vezérigazgató) élve elővásárlási jogával megvásárolja bruttó 46.482,- Ft értéken. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja, 
valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében 
az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.   
 
Határidő: azonnal (eladó értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés az „Önkormányzatok rendkívüli támogatása” című pályázat benyújtásáról 
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Papp István: Megpróbáljuk. Anélkül nem megy, meg kell próbálni. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 296/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzatok rendkívüli 
támogatása” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzatok 
rendkívüli támogatása” című pályázati felhívásra. Az igényelt támogatási összeg 47.460.534,- Ft. Pályázati 
önrészt a támogatási kérelem nem igényel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2020. július 24. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. III/14. szám alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról 
 
Papp István: Hátha megveszi valaki, reméljük.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 297/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 3000 Hatvan, Tabán út 22. III/14. szám 
alatti ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/13 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Tabán út 22. III./14. szám alatti lakás értékesítése során – megismerve a határozat melléklete szerinti 
konkrét adásvételi szerződés tartalmát – az elővásárlási jogával nem kíván élni, egyben feltétlen és 
visszavonhatalan hozzájárulását adja e jog törléséhez az ingatlan-nyilvántartásból.  
 
Határidő: 2020. július 23. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
8./ napirendi pont  
Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 298/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 26/2020. (I. 30.) sz. határozata alapján indult, a 
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárás keretében az M3 autópálya és a Hatvani Ipari 
Park közötti új autópálya-csomópont kialakítása kapcsán a környezetvédelemért felelős közigazgatási 
szervek előzetes véleményével összhangban a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
 
Határidő: azonnal (megküldésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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9./ napirendi pont  
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításban mobiljegy 
bevezetéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 299/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal 
történő helyi személyszállításban mobiljegy bevezetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 
Budapest, Üllői út 131.) a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás közszolgáltatói 
szerződés keretében bevezesse a mobiljegy használatát elősegítő mobil-applikációt azzal, hogy Hatvan Város 
Önkormányzatát többletköltséget nem terhelheti.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
VOLÁNBUSZ Zrt.-vel (1091 Budapest, Üllői út 131.) szükséges szerződésmódosítás megkötésére. 
 
Határidő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István: Itt az a probléma, hogy régen volt 5 MFt, most már majdnem 50 MFt. Az hányszoros? De mire 
föl? Ezt nem tudom. 
Kondek Zsolt: Elveszítette a Bosch beszállítást a VOLÁN. Valahol pótolni kell a kieső bevételt. 
Papp István: Hosszabb távon el kell gondolkodni azon, hogy érdemes-e venni saját buszt.  
Kondek Zsolt: Vagy vállalkozókat megkeresni. 
Papp István: És az a busz arra megy, amerre mi akarjuk. Akár esetleg fordítva is, a Bajcsy-Zs. úton 
időnként. 
Kondek Zsolt: Annak technikai feltétele van. 
Papp István: Sok feltétele van, mert engedélyeztetés, de meg lehet oldani. Ezt majd csak akkor, hogyha lesz 
feleslegesen 200 MFt-unk. Kb. annyi kellene, de megérné, hosszabb távon mindenképpen, mert spórolnánk 
vele. 
 
 
10./ napirendi pont  
Előterjesztés játszótéri eszközökkel kapcsolatos döntésről 
 
Palik Józsefné: Támogatom, nekem csak egy kérésem lenne, hogy a Pillangó Cukrászdánál lévő nagy 
játszótéren is van sok játszóeszköz, ami már nagyon meg van kopva, azt is lehetőség szerint rendezzük már, 
mielőtt még végleg tönkre menne, mert azért a fa elhasználódik. Nagyon sok helyen lejött a lakkréteg, ki van 
szálkásodva. Több szülő jelezte, hogy vannak olyan helyek, ahol balesetveszélyes. 
Schósz Gabriella: A HSZ Kft. hamarosan el fogja végezni a Pillangó Cukrászda melletti játszótérnek a 
javítási munkáit. Már egyébként megrendeléseket is végrehajtottak. Amiket mi most behoztunk, ez az, ami 
már nem fér bele a közszolgáltatási díjába a HSZ Kft.-nek. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 300/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a játszótéri eszközökkel kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani, Jókai utcai 
játszótéren rugós hinta javításával, a Zrínyi utcai játszótéren kombinált játszótéri eszköz javításával, a Nyírfa 
utcai játszótéren fészekhinta állvány cseréjével, a Népkerti játszótéren egy új játék (JM-VA118 Három 
tornyos mászóvár lajhármászóval) elhelyezésével az RJM-JÁTÉK Kft.-t (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, 
Csepeli u. 14.) bízza meg bruttó 4.081.780,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) 
önkormányzati rendeletben a 2020. évi általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11./ napirendi pont  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hajós Alfréd utcai bölcsődében redőnyök 
felszereléséhez 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 301/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 
Hajós Alfréd utcai bölcsődében redőnyök felszereléséhez szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Szülők a Bölcsődés 
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány (3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.) részére a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 3978/20 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Hajós Alfréd 
utca 1. szám alatti Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsődéje épületén a Pillangó és a 
Katica csoportszobák homlokzati nyílászáró szerkezeteire redőnyök elhelyezéséhez. 
A redőnyök beépítése során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat maradéktalanul be 
kell tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12./ napirendi pont  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvan, Grassalkovich út 3. B. épület társasháza 
részére 
 
Palik Józsefné: Nagyon érdekes volt ez az előterjesztés, hogy igényeltek pénzt. Gyakorlatilag az összes 
társasház úgy gyűjt a felújításra, hogy a felújítási alapot megemeli és itt az indoklásban nem azért nem 
adunk, mert van rá pénzük, hanem azt gondolom, hogy az összes társasház úgy spórol, hogy fel tudja újítani 
idővel a saját lakóépületét, mert ugye ezek saját tulajdonban vannak. Nincs ezzel bajom, én is támogatnám, 
hogy adjunk, csak nekem ez így sántít az előterjesztésben, hogy azért nem adunk, mert van pénzük, hanem 
egyáltalán egy társasház spóroljon a közös költséggel. 
Papp István: Van nekik. Nem nagyon kell adni pénzt. 
Palik Józsefné: A közös díjba, még a mi tulajdonrészünkben is benne van a felújítási alap, úgy gondolom. 
Schósz Gabriella: Azt gondolták ők, hogy kapnak pluszba. Az önkormányzat plusz támogatást ad, nem csak 
a tulajdoni hányada alapján. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 302/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a 
Hatvan, Grassalkovich út 3. B. épület társasháza részére szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvan, Grassalkovich út 
3. B. épület társasháza részére az épület utcafronti felújításához és színezéséhez. 
Az ingatlan területén az épület utcafronti felújítása és színezése során a szakmai szabályokat maradéktalanul 
be kell tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
A munkálatok megkezdése előtt 15 nappal településképi bejelentési kérelmet, valamint az engedélyköteles 
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tevékenység megkezdése előtt 21 nappal a közút nem közlekedési célú igénybevételére kérelmet szükséges 
benyújtani.  
Az engedélyköteles tevékenységet az engedélyes kizárólag érvényes közút nem közlekedési célú 
igénybevételére vonatkozó engedély birtokában kezdheti meg. 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb 1 évig érvényes. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Zöld város projekt megvalósításával kapcsolatban trafó áthelyezése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: Név szerinti szavazás kell. Jegyző asszony levezeti a név szerinti szavazást. Két határozat van, 
külön-külön fogunk szavazni a határozatokról vagy egyben? 
dr. Kovács Éva: Külön-külön szavazunk, ABC sorrendben. 
1. Határozati javaslat:  
 Bagi Miklós: Igen 
 Kondek Zsolt: Igen 
 Palik Józsefné: Igen 
 Papp István: Igen 
2. Határozati javaslat:  
 Bagi Miklós: Igen 
 Kondek Zsolt: Igen 
 Palik Józsefné: Igen 
 Papp István: Igen 
Papp István: Egyhangúlag támogattuk mind a két határozati javaslatot. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 303/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zöld város projekt megvalósításával 
kapcsolatban trafó áthelyezése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvan város polgármesterének 106/2020. (V. 28.) 
számú határozata alapján indult, „Zöld város projekt megvalósításával kapcsolatban trafó áthelyezése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Jász-NOKAVILL Kft. (székhely: 5123 
Jászárokszállás, Mikszáth Kálmán u. 4.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) 
pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az 
eljárást megindító felhívásban, illetve az eljárás során kiadott egyéb közbeszerzési dokumentumban előírt 
valamennyi feltételnek. 
 
Határidő: 2020. július 28. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 304/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Zöld város projekt megvalósításával 
kapcsolatban trafó áthelyezése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvan város polgármesterének 106/2020. (V. 28.) 
számú határozata alapján indult, „Zöld város projekt megvalósításával kapcsolatban trafó áthelyezése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a 
LEDVILLSZER Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja 
szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb 
ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 28.913.487,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 36.720.128,- Ft 
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összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 12 hónap jótállásnak, továbbá a jótállási időn belül a 
hiba kijavítás 24 munkaórán belüli megkezdésének a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez a 2020. évben szükséges 2.891.349.-Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2/a melléklete 
„vagyonnyilvántartás és –gazdálkodás, értékbecslés” elnevezésű költségsoron rendelkezésre áll, a 2021. évre 
szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2020. július 28. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázat benyújtásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 305/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatás” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú 
pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 
részére informatikai eszközök és székek beszerzésére. A fejlesztés tervezett értéke bruttó 1.000.000,- Ft, 
amely összegből bruttó 600.000,- Ft önerő Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében, az önkormányzati feladatok fejezetben 
rendelkezésre áll. A megpályázni kívánt támogatás összege 400.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 3. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” tárgyú 
pályázat benyújtásáról 
 
Palik Józsefné: Engem érdekelne, hogy ez a családbarát munkahely mit jelent mondjuk egy önkormányzat 
részére, mert 5 MFt. Persze pályázunk, csak hogyan lesz mondjuk egy önkormányzati munkahely 
családbarát? Mire fogjuk ezt az 5 MFt-ot költeni? Most én csak 5 MFt-ot mondtam, ettől lehet több is, 
ennyire nem zavar az összeg, sőt örülök neki, csak engem érdekelne, hogy mitől lesz egy önkormányzat 
családbarát? 
Papp István: Alapvetően így van kiírva a pályázat. Megpályázzuk, beadjuk. 
Nagy Ferenc: Ez olyanokról szokott szólni, hogy rugalmas munkakezdés, ez itt is biztosított, tehát ez 
szerintem egy nagyon pozitív dolog. Ebben az évben volt egy olyan kezdeményezés is, hogy tábort 
szervezett az itt dolgozók gyerekeinek az önkormányzat, ez is egy jó pont és lehet ezt még fokozni. Én 
mondtam is a kolléganőknek, amikor benyújtották a pályázatot, hogy biztosan nagyon sok riválisunk lesz, 
mert szoktam hallani, hogy a győzteseknél fél oldalas listákat sorolnak még, hogy mi mindent biztosítanak. 
Majd fogunk mazsolázni azokból. Biztos, hogy egy önkormányzatnál nincs annyi lehetőség, mint a 
versenyszférában, de azért gondolom, hogy mi is tudunk onnan majd olyanokat beemelni, amire tudjuk 
költeni. Most ezek valósulnak meg, ez a két fontos elem, amit tudunk biztosan, a rugalmas munkakezdés 
témakör, tehát ez egy fő szempont. 
Kondek Zsolt: Még esetleg a távmunkában is lehet családbarát, tehát egy kis home office-al 
kiegészíthetnénk egy-egy olyan tevékenységet, hogy ne kelljen mondjuk a gyereknevelés miatt otthon 
maradni vagy betegállomány miatt. 
dr. Kovács Éva: A vírus a hivatalt is nagy kihívások elé állította. Itt is a kollégák sokat voltak szabadságon 
és a nyári időszakban az iskolás gyerekek felügyelete nem volt biztosított. Tehát a hivatal dolgozói részére 
nagy segítséget jelentett, hogy a gyerekek minőségi időt tudtak eltölteni vagy tudnak majd eltölteni. 
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Egyébként ezek a táborok nem ingyen kerültek megszervezésre, hanem önköltségesek voltak. Tehát ezen 
nyerészkedés nem volt, de a hivatal életében is ez egy segítséget nyújtott, hogy a munkavégzés az 
folyamatosan biztosított tudott lenni, mert be tudtak jönni a kollégák dolgozni. A szabadságok is 
megfogyatkoztak elég rendesen. 
Palik Józsefné: Köszönöm, csak arra voltam kíváncsi, hogy mire lehet ezt költeni vagy mi az, amitől 
családbarát lesz egy önkormányzat, de nincsen vele bajom, csak érdekelt. 
dr. Kovács Éva: Ivett esetleg kiegészítenéd, hogy a pénzt majd mire lehet fordítani vagy az elszámolás 
hogyan megy majd a pályázatból? 
Tóth Ivett: Azt mindenképpen tudni kell, hogy az EMMI-hez benyújtandó pályázat egyrészt járhat –   
amennyiben pozitívan bírálják el – egy családbarát munkahely címmel és nem feltétlenül jár hozzá az 5 MFt, 
hanem azt ők döntik el, hogy kinek jár, illetve kinek nem. Elsősorban a családbarát intézkedésekre lehet ezt 
az összeget fordítani, ilyen pl. a rugalmas munkaszervezés, amit itt előzőleg a kollégák említettek. Ebbe 
pontosan beletartozik pl. a távmunka is. Be kell mutatnunk azt is, hogy a szabadságkiadás milyen formában 
történik, mennyire kedvező, a bérezést is és különös tekintettel a képzésekre, ami azért folyamatos a 
hivatalban, tehát a testület minden évben biztosítja a köztisztviselők számára a kötelező képzések elvégzését. 
Illetve vannak benne tréningek, csapatépítésre is lehet fordítani. Az is egy fontos dolog lenne, hogy a 
képzéseken túl a kisgyermekes szülők támogatására, illetve akinek idős hozzátartozója van, akkor az ő 
támogatásukra is lehet fordítani. Tehát elég széles körű, pl. benne van a dolgozók nyaralásának 
finanszírozásához való hozzájárulás vagy vállalati üdülés, ilyesmi. Elég széles rétegű ez a lehetőség, de ezt 
akkor kell majd eldönteni, amikor pozitív választ kapunk. 
dr. Kovács Éva: Még annyival egészíteném ki, hogy a vírus kapcsán nekünk is kellett távmunkára átállni, 
ami egyébként valóban nem a közszférára jellemző, azonban elkerülhetetlen volt. Erre a hivatal nem volt 
felkészülve, próbáltunk erre ráhangolódni, tehát felmérésre került az eszközigény. Tíz laptopot beszereztünk, 
felmérésre került, hogy milyen rendszerek működtethetők biztonságosan laptopról, milyen internet 
hozzáférés szükséges hozzá, hogy itt az adatvédelemnek is eleget tegyünk. Szembesültünk azzal, hogy 
vannak olyan munkakörök, amely kapcsán közszférában is jól tud működni ez a távmunka végzés, mert 
mérhető a teljesítmény. Vannak azonban munkakörök, ahol egyáltalán nem és lehet, hogy ahol egyáltalán 
szóba se jöhet, tehát a hivatal egészére mondjuk távmunka ilyen szempontból nem értelmezhető, de van, ahol 
jól működik. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 306/2020. (VII. 22.) számú – 4 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Családbarát munkahelyek 
kialakításának és fejlesztésének támogatása” tárgyú pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Családbarát munkahelyek kialakításának és 
fejlesztésének támogatása” tárgyú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Hatvani Polgármesteri Hivatal 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére. A megpályázni kívánt támogatás összege 5.000.000,- Ft. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: 2020. augusztus 3. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlanokon található illegálisan elhelyezett 
hulladékok felszámolásáról 
 
Papp István: Ez sajnos egy örök téma, meg kell, hogy oldjuk. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 307/2020. (VII. 22.) 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 az önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtésével és lerakóhelyre történő 
elszállításával a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4 em. 111.) bízza meg – inert 
hulladék esetében bruttó 10.795,- Ft/m3, kommunális hulladék esetében bruttó 18.415,- Ft/m3 árakon – 



139 
 
legfeljebb bruttó 6.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen bruttó 6.000.000,- Ft keretösszeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17./ napirendi pont  
Előterjesztés a Bástya utcai orvosi rendelőkben klímaberendezések felszereléséről 
 
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 308/2020. (VII. 22.) 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 Hatvan, Bástya utca 10. szám 
alatti orvosi rendelőkben klímaberendezések felszerelésének kivitelezési munkáival az M.M.G. Klíma Kft.-t 
(székhely: 2244 Úri, Széchenyi út 23.) bízza meg bruttó 2.128.574,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) 
önkormányzati rendeletben a 2020. évi „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 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 309/2020. (VII. 22.) 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 Hatvan, Bástya utca 10. szám 
alatti orvosi rendelőkben felszerelendő klímaberendezések áramellátási kiépítés kivitelezési munkáival a 
LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij  utca 8.) bízza meg bruttó 99.640,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) 
önkormányzati rendeletben a 2020. évi „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Papp István: Minden eshetőségre felkészülvén, mert sose tudni, hogy mi lesz a háziorvosi ügyelettel. 
Nekünk az egy nagyon jó kis hely lenne és előkészülünk. Majd a környezetben a többi polgármester 
megoldja a saját problémáját, mi meg a magunkét és azért készítjük elő a terepet. 
 
 
18./ napirendi pont  
Előterjesztés közvilágítási lámpatest pótlásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 310/2020. (VII. 22.) számú – 4 „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 hatáskörében eljárva a Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 
utolsó lámpaoszlopáról baleset következtében leszakadt közvilágítási lámpatest pótlási munkáinak 
elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 99.695,- 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 feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19./ napirendi pont  
Előterjesztés Köves Gábor Nándorné 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 311/2020. (VII. 22.) 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 az Újélet utca és az Ady Endre 
utca egyes rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 76,5 m2 felületen a KOROKNAI-
ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 1.002.153,- 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 Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő 
képviselői 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 312/2020. (VII. 22.) 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 Batthyány utca és a Dózsa 
György utca egyes rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszainak a javítási munkáival összesen 39,85 m2 
felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 
1.063.034,- 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 Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. Az öt határozati javaslatot 
egyben tette fel szavazásra. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 313/2020. (VII. 22.) 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 3978/36 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Nádasdy Tamás utca 
11. számú társasház előtti területen 1 db ezüstfenyő kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 2 db hársfa 
ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen.  
 
Határidő: 2020. július 23. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 314/2020. (VII. 22.) 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 3415 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Hegyalja út 42. számú 
ingatlan előtti területen 1 db fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db juharfa ültetésével kerüljön 
pótlásra Hatvan, Hegyalja út területén.  
 
Határidő: 2020. július 23. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 315/2020. (VII. 22.) 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 1844 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Arany János utca 19. 
számú ingatlan előtti területen 3 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db gömbmeggy 
ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Május 1. utca területén. 
 
Határidő: 2020. július 23. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 316/2020. (VII. 22.) 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 5389 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Radnóti Miklós utca 6. 
számú ingatlan előtti területen 1 db meggyfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 2 db gömbkőris 
ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen.  
 
Határidő: 2020. július 23. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 317/2020. (VII. 22.) 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 3210 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben Hatvan, Vörösmarty tér területén 
1 db fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db mezei juhar ültetésével kerüljön pótlásra a 
helyszínen. 
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Határidő: 2020. július 23. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 14.25 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
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