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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság 2020. szeptember 23-án, 900 órai kezdettel, a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 
 Papp István     bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt    bizottsági elnökhelyettes 
 Marján János    bizottsági tag 

Bagi Miklós    bizottsági tag 
 Palik Józsefné    bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  

 
dr. Kovács Éva  jegyző 
Lukács László   jegyzői irodavezető/aljegyző 

 Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető  
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva    számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett                               pályázati osztályvezető 
Baranyi Lajosné  műszaki osztályvezető 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 

*** 

Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság mind az 5 tagja jelen van, a bizottság határozatképes.  
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
Papp István, bizottsági elnök kérte, hogy vegyék le a Meghívó 14. pontjaként szereplő 
előterjesztést, melynek címe:  

- Előterjesztés a „Könyvtár felújításához kapcsolódóan bútorok beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről, 

valamint kérte, hogy vegyék napirendre a Meghívó 16. pontja után az alábbi előterjesztéseket: 
  

- Előterjesztés a Robert Bosch út és a Kölcsey utca csomópontjában megvalósult 
járdaépítés, gyalogos átvezetés és beépített forgalomtechnikai elemek tulajdonjogának 
átvételéről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
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- Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodásról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
- Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 

biztosítása tárgyában kiírni tervezett pályázati felhívással kapcsolatos hirdetmény 
közzétételéről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül megszavazta, hogy a 14. pontot levegyék napirendről, illetve a három 
előterjesztést felvegyék a napirendek közé, a Meghívó 16. pontja után. 
 
A bizottság elnöke ismertette az ülés napirendjét. A napirendhez további hozzászólás, javaslat nem 
hangzott el, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
376/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2020. szeptember 23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 
N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. (új cég néven: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft.) 2020. évi üzleti tervének módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 

2. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/18. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 
visszavásárlási jogról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés Zetor típusú traktor értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

4. Előterjesztés a hatvani 085 hrsz.-ú földrészlet megosztásával kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő 2 - 4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester  
Előadó 2 - 4. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 

5. Előterjesztés a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

   (RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)                    

6. Előterjesztés a hatvani 0387 helyrajzi számú ingatlan egy részének átadásáról a Magyar Állam 
részére  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)       

7. Előterjesztés a Földmérési és Távérzékelési Intézettel megkötött szerződés módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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8. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

9. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
10. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

11. Előterjesztés energetikai szakreferens kiválasztásával kapcsolatos döntésről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 5 - 11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 5 - 11. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városf. irodavezető 
 

12. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
13. Előterjesztés a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódóan elkészített tervdokumentáció módosítása” 

elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

  
14. Előterjesztés a „Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről       
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

                      
15. Tájékoztató a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázatról 

   (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 
Előterjesztő 12 - 15. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

   Előadó 12 - 15. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 

16. Előterjesztés a Robert Bosch út és a Kölcsey utca csomópontjában megvalósult járdaépítés, gyalogos 
átvezetés és beépített forgalomtechnikai elemek tulajdonjogának átvételéről  

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 
17. Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodásról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)     
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
18. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása 

tárgyában kiírni tervezett pályázati felhívással kapcsolatos hirdetmény közzétételéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)     
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
19. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosítással kapcsolatos döntésről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés földutak javítási munkáiról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés Szabó Ottó önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

22. Előterjesztés Lestyán Balázs és Tarsoly Imre önkormányzati képviselők képviselői kereteik egy 
részének felhasználásáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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23. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó 19 - 23. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető
  

24. Egyebek        
           

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. (új cég néven: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft.) 2020. évi üzleti tervének módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
377/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (új cég néven: HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft.) 2020. évi üzleti tervének módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; 2020. október 1. napjától 
HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság 2020. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének 2020. október 1. napjától 
érvényes módosítását jóváhagyja. 
 
Határidő: 2020. október 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/18. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 
visszavásárlási jogról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
378/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/18. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- 
és visszavásárlási jogról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/17 hrsz.-ú, természetben 
3000 Hatvan, Tabán út 22. IV/18. szám alatti lakás értékesítése során – megismerve a határozat 
melléklete szerinti konkrét adásvétellel vegyes csereszerződés tervezet tartalmát – az elő- és 
visszavásárlási jogával nem kíván élni, egyben feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja e 
jogok törléséhez az ingatlan-nyilvántartásból.  
 
Határidő: 2020. szeptember 28. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés Zetor típusú traktor értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
379/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Zetor típusú traktor értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló YHS-330 
forgalmi rendszámú, Zetor 7340.2T Major típusú traktort el kívánja idegeníteni versenyeztetés 
útján, zárt borítékos formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
alapján. 
 
Határidő: 2020. szeptember 28. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 085 hrsz.-ú földrészlet megosztásával kapcsolatos döntésről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné, bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Tisztelt Bizottság, meghívott Kedves Vendégek! Nekem csak az a kérdésem 
lenne, hogy ez a területmegosztás meghirdetésre került, ezt bárki megveheti, kit terhelnek ezek az 
összegek, mert ugye Vagyonrendelet szerint ezt meg kellene pályáztatni. Én ezt az előterjesztést 
ebből a szempontból nem értem. Erről kaphatnék-e választ? 
  
dr. Kovács Éva, jegyző 
Tisztelt Bizottság! Ez még egy hosszadalmasabb folyamat, korábban döntött már a testület arról – 
ugye kérelem érkezett be –, hogy hozzá fog járulni az értékesítéshez, most a megosztás kezdődik el. 
Itt a „közutat” is meg kell keresni. A műszaki iroda tájékoztatott, hogy ez egy hosszadalmas 
folyamat. Természetesen, amint ez megosztásra kerül, akkor a Vagyonrendelet, és a Nemzeti 
Vagyonról szóló törvénynek megfelelően pályázati kiírás keretében kerül majd értékesítésre, tehát 
bárki pályázhat rá, előtte értékbecslés és minden, és ki is kell venni a törzsvagyonból. 
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Palik Józsefné, bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Igen, ez nem volt érthető számomra, tehát most csak elindítunk egy folyamatot, 
és utána a jogszabályok alapján… 
 
dr. Kovács Éva, jegyző 
Így van! A hozzájárulás már megvolt, most a megosztás jön be, amit a tulajdonos elkészíttetett, a 
folyamat folytatódik, természetesen a jogszabályoknak megfelelően. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
380/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 085 hrsz.-ú földrészlet megosztásával kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hatvani 085 helyrajzi számú, kivett közút művelési ágú 1 ha 1848 m2 nagyságú 
ingatlan az 1. melléklet szerinti változási vázrajz alapján kerüljön megosztásra. A telekmegosztás 
során a hatvani 085/1 helyrajzi számú kivett közút művelési ágú, 5004 m2 nagyságú és a 085/2 
helyrajzi számú kivett közút művelési ágú, 6844 m2 nagyságú ingatlanok alakulnak ki, amelynek 
ténye kerüljön bejegyzésre az állami ingatlan-nyilvántartásba. A telekalakítási eljárás megindítására 
és az eredményes ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények 
elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. (XI. 15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
módosításáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
381/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan helyi jelentőségű védett természeti területeiről szóló 40/2014. 
(XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt 
rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 0387 helyrajzi számú ingatlan egy részének átadásáról a Magyar 
Állam részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István, bizottsági elnök 
A 21-es úttal kapcsolatos ügyek. 
 
dr. Kovács Éva, jegyző 
Tisztelt Bizottság! Ez is csak egy ilyen elvi nyilatkozat, hogy ellenérték fejében kívánjuk 
értékesíteni, mert a pontos értékbecslés nem készült el. Még ez is fog jönni.  
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
382/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 0387 helyrajzi számú ingatlan egy részének átadásáról a Magyar 
Állam részére tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a határozat melléklete szerinti változási vázrajz alapján a hatvani 0387 hrsz.-ú 9872 m2 
nagyságú ingatlan megosztásra kerüljön oly módon, hogy a megosztás után kialakuló hatvani 
0387/1 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú 7585 m2 nagyságú, a hatvani 0387/2 hrsz.-ú kivett közút 
művelési ágú 993 m2 nagyságú és a hatvani 0387/3 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú 1294 m2 
nagyságú ingatlanok bejegyzésre kerüljenek az állami ingatlan-nyilvántartási adatbázisba. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megosztást követően kialakuló 
hatvani 0387/3 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát a terület jelentős nagysága miatt ingyenesen nem adja 
át a Magyar Állam tulajdonába. 
 
Határidő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a Földmérési és Távérzékelési Intézettel megkötött szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
383/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Földmérési és Távérzékelési Intézettel megkötött szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Földmérési és Távérzékelési 
Intézettel (székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) megkötött egyedi adatszolgáltatási szerződést 
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módosítja oly módon, hogy a szerződésben a szolgáltató jogutódja (Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1111 Budapest, 
Budafoki út 59.) kerüljön megnevezésre.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2020. november 30. (szerződés módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
384/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv 
elfogadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
(székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a 
szennyvíz közmű vonatkozásában. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. (tervek aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
385/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MONITORING-TÁVFELÜGYELET Kft.-vel 
megkötött vagyonvédelmi-távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti megbízási szerződést, 
valamint a karbantartási szerződést módosítja oly módon, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
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tulajdonában és a Heves Megyei Szakképzési Centrum (3300 Eger, Kertész utca 128.) 
vagyonkezelésében lévő MÁV Tanműhely, 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. szám alatti 
épületnek a távfelügyeletét és a távfelügyeleti rendszer karbantartását 2020. november 1. napjától 
megszünteti. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat szerinti módosításoknak 
megfelelő egységes szerkezetbe foglalt vagyonvédelmi-távfelügyeleti és tűzvédelmi-távfelügyeleti 
megbízási szerződés, valamint karbantartási szerződés aláírására. 

 Határidő: 2020. október 30. (a szerződések módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
386/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Nagy Gábor bérlő 
részére ahhoz, hogy a bérlő saját költségén a 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. 3/8. szám alatti 
önkormányzati bérlakásban a következő munkákat elvégezhesse: radiátorok, fürdőkád, WC csésze, 
mosdókagyló, konyhaszekrény, laminált parketta cseréje és festés, azzal a kikötéssel, hogy a bérlő a 
bérleti jogviszony megszűnésekor kártalanítási igény nélkül, a konyhaszekrény kivételével, a cserélt 
tárgyakat a lakásban hagyja vagy az eredeti állapotot maradéktalanul helyreállítja, valamint a bérlő 
a tulajdonát képező konyhaszekrényt a lakás állagsérelme nélkül elviheti. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás további feltétele, hogy a bérlő köteles a munkák során a szakmai 
szabályok maradéktalan betartására. 
 
Hatvan Város Önkormányzata a bérlő által a lakásban elvégzett munkák során keletkező esetleges 
károkért felelősséget nem vállal. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés energetikai szakreferens kiválasztásával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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387/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az energetikai szakreferens kiválasztásával kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az energetikai szakreferensi feladatok ellátásával 
2020. október 1. – 2024. június 30. közötti időszakra a Wattmanager Kft.-t (székhely: 2131 Göd, 
Rómaiak útja 8.) bízza meg bruttó 24.130,- Ft/hó, mindösszesen bruttó 1.085.850,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás bruttó 72.390,- Ft összegben a 2020. évre vonatkozóan Hatvan Város 
Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen rendelkezésre áll, valamint a 2021-2024 időszakra vonatkozóan a szükséges pénzügyi 
források a tárgyévi költségvetésekbe betervezésre kerülnek. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
388/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében, részajánlattételi 
lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése „Hatvan város részére közvilágítási villamos energia beszerzése”, becsült 
értéke nettó 10.728.859.-Ft. 
A 2. rész elnevezése „Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézmények részére villamos 
energia beszerzése”, becsült értéke nettó 15.384.138.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű, 
nettó 26.112.997.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 
113/2020. (II. 20.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
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1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2020. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódóan elkészített tervdokumentáció 
módosítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
389/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódóan elkészített tervdokumentáció 
módosítása” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 
azonosítószámú, pályázat megvalósításával összefüggésben „Zöldfelület kialakításához 
kapcsolódóan elkészített tervdokumentáció módosítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít 
nemzeti eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 4.900.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Zöldfelület kialakításához kapcsolódóan 
elkészített tervdokumentáció módosítása” elnevezésű, nettó 4.900.000.-Ft becsült értékű, nemzeti 
eljárásrend szerinti nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 113/2020. (II. 20.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
 
Határidő: 2020. október 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés a „Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István, bizottsági elnök 
Itt név szerinti szavazás van. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte dr. Kovács Éva jegyzőt, hogy 
vezesse le a név szerinti szavazást a tizenkettő határozati javaslatról.  
 
Név szerinti szavazás eredménye: 
 
Bagi Miklós: igen 
Kondek Zsolt: igen 
Marján János: igen 
Palik Józsefné: igen 
Papp István: igen 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
390/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Bakony u. 4.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata az 1. rész tekintetében 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. szeptember 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
391/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy Meixner Csaba e.v. (székhely: 1151 Budapest, Kossuth u. 15. 
IV/8.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata az 1. rész tekintetében 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. szeptember 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
392/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
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döntéshozója megállapítja, hogy a TELMEX-Nowy Styl Zrt. (székhely: 2000 Szentendre, Rózsa 
u. 23.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata az 1. rész tekintetében 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. szeptember 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
393/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a DuoLine Bt. (székhely: 6000 Kecskemét, Máriahegy tanya 
190.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a 2. rész tekintetében 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. szeptember 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
394/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. (székhely: 1145 
Budapest, Újvilág u. 50-52.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a 4. rész tekintetében 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. szeptember 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
395/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a Future Consulting Services Kft. (székhely: 1048 Budapest, 
Csíksomlyó u. 2/1/b) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a 4. rész tekintetében 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. szeptember 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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396/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy a NÁDOR Rendszerház Kft. (székhely: 1152 Budapest, Telek u. 
7-9.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a 4. rész tekintetében 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. szeptember 25. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
397/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárást az 1. rész tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 75. § (1) bekezdés b) pont alapján eredménytelennek nyilvánítja, tekintettel 
arra, hogy az eljárásra kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
 
Határidő: 2020. szeptember 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
398/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a 2. rész tekintetében az 
IRODA 2000 Kft. (székhely: 3530 Miskolc, Corvin u. 1. B. ép. 3.) 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 14.160.960.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 17.984.419.-Ft összesített ajánlati árat, az elvégzett 
munkákra 24 hónap jótállásnak, továbbá a jótállási időn belül a hiba kijavítás 8 munkaórán 
belüli megkezdésének a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 
azonosítószámú projekttel kapcsolatban megkötött Támogatási szerződés alapján pályázati forrásból 
biztosított. 
 
Határidő: 2020. szeptember 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
399/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
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mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a 3. rész tekintetében a 
CEDEX Kft. (székhely: 1124 Budapest, Hegyalja u. 79. fszt. 1.) 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 7.702.300.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 9.781.921.-Ft összesített ajánlati árat, az elvégzett 
munkákra 24 hónap jótállásnak, továbbá a jótállási időn belül a hiba kijavítás 8 munkaórán 
belüli megkezdésének a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 
azonosítószámú projekttel kapcsolatban megkötött Támogatási szerződés alapján pályázati forrásból 
biztosított. 
 
Határidő: 2020. szeptember 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
400/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás második helyezett ajánlattevőjének a 3. rész 
tekintetében a VASSZER-Raktártechnika Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Erdész u. 34.) 
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 második legjobb ár-érték arány 
szerinti érvényes ajánlatot, azaz 7.299.000.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 9.269.730.-Ft összesített 
ajánlati árat, az elvégzett munkákra 24 hónap jótállásnak, továbbá a jótállási időn belül a 
hiba kijavítás 24 munkaórán belüli megkezdésének a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
 
Határidő: 2020. szeptember 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
401/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, 
mint Hatvan város polgármesterének 134/2020. (VI. 16.) számú határozata alapján indult, 
„Könyvtár felújításához kapcsolódóan eszközök beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a 4. rész tekintetében az 
Infopolis Kft. (székhely: 4225 Debrecen, Szivárvány u. 18.) 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 19.032.600.-Ft + ÁFA, 
összesen bruttó 24.171.402.-Ft összesített ajánlati árat, az elvégzett munkákra 24 hónap 
jótállásnak, továbbá a jótállási időn belül a hiba kijavítás 8 munkaórán belüli megkezdésének 
a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 
azonosítószámú projekttel kapcsolatban megkötött Támogatási szerződés alapján pályázati forrásból 
biztosított. 
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Határidő: 2020. szeptember 25. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
15. napirendi pont 
Tájékoztató a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” című pályázatról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a bizottság a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a „Zöldülő város – piac-, könyvtár- 
és térfejlesztés” című pályázatról szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch út és a Kölcsey utca csomópontjában megvalósult járdaépítés, 
gyalogos átvezetés és beépített forgalomtechnikai elemek tulajdonjogának átvételéről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
402/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Robert Bosch út és a Kölcsey utca csomópontjában megvalósult 
járdaépítés, gyalogos átvezetés és beépített forgalomtechnikai elemek tulajdonjogának átvételéről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronika Kft. (cím: 3000 
Hatvan, Robert Bosch út 1.; adószám: 11672953-2-10.) által az önkormányzat tulajdonában álló  
hatvani 0331/46 hrsz.-ú kivett közút megnevezésű, a hatvani 0331/38 hrsz.-ú kivett közút 
megnevezésű és a hatvani 5434 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlanokon megépített 62 
m hosszú és 1,5 m széles járdaszakaszt, valamint 2 db változtatható jelzésképű lámpát és 2 db 
közúti jelzőrendszert – melynek költsége bruttó 21.459.670,- Ft volt – térítésmentesen 
önkormányzati tulajdonba veszi.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyon átvételével kapcsolatban 
szükséges eljárási cselekmények lefolytatására, valamint szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési és a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
403/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, 
hogy Magyarország Innovációs és Technológiai Miniszterével a helyi személyszállítási 
közszolgáltatások regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó 
megállapodás megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson le. 
 

 Határidő: azonnal (egyeztetés kezdeményezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása 
tárgyában kiírni tervezett pályázati felhívással kapcsolatos hirdetmény közzétételéről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
404/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 
biztosítása tárgyában kiírni tervezett pályázati felhívással kapcsolatos hirdetmény közzétételéről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 
évi XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján pályázatot kíván kiírni a menetrend szerinti 
autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás további biztosítása tárgyában. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott információknak az előírt hirdetményben történő közzétételére. 
 
Határidő: 2020. október 31. (hirdetmény megjelenésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosítással kapcsolatos 
döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
405/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 úgy 
dönt, hogy a hatvani Klapka utca 2. és 9. számú ingatlanok közötti útszakaszon lévő forgalomlassító 
borda kerüljön elbontásra azzal, hogy az érintett útszakaszon a 30 km/h-ás sebességkorlátozás 
maradjon érvényben. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés földutak javítási munkáiról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
406/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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, Barackos utca és a Szőlőhegy utca elnevezésű földutak javítási munkáinak elvégzésével 
összesen 1800 m2 felületen Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bem József 
utca 55.) bízza meg bruttó 1.905.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 
2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Útfelújítás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés Szabó Ottó önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
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407/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 
Gódor Kálmán utca, a Horváth Mihály út és a Ratkó József utca rossz állapotú aszfaltos 
járdaszakaszainak a javítási munkáinak elvégzésével összesen 72,95 m2 felületen a KAVICSÚT                 
Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 894.366,-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 Szabó Ottó önkormányzati 
képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
408/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 
Kisfaludy utca, a Csányi út, a Tabán út és a Zrínyi utca rossz állapotú beton járdaszakaszainak a 
javítási munkáinak elvégzésével összesen 88,9 m2 felületen a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 1.148.306,-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 Szabó Ottó önkormányzati 
képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés Lestyán Balázs és Tarsoly Imre önkormányzati képviselők képviselői kereteik 
egy részének felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
409/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 
3000 Hatvan, Gorkij utca 24. számú ingatlan előtti járdaszakasz javítási munkáinak elvégzésével 24 
méter hosszúságban és 1,3 méter szélességben, összesen 31,2 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 445.806,-Ft összegben, 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 Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 

 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
410/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 
3000 Hatvan, Kossuth tér 8. számú társasház mögötti közterület rossz állapotú betonfelületeinek a 
rendezési munkáinak elvégzésével összesen 88 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 1.693.418,-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 Tarsoly Imre önkormányzati 
képviselő kerete terhére 560.933,-Ft erejéig, valamint a városüzemeltetési kiadások között Lestyán 
Balázs önkormányzati képviselő kerete terhére 1.132.485,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
411/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 
Trianon téren a Toptika üzlet és a Penny Market áruház közötti szakaszon térkőburkolatú járda 
kivitelezési munkáinak elvégzésével 20 méter hosszúságban és 1,3 méter szélességben, összesen 26 
m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg 
bruttó 660.400,-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 Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
412/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 5. számú társasház mellett a rossz állapotú aszfaltos 
járdaszakaszok javítási munkáinak elvégzésével összesen 61,35 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t 
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 662.273,-Ft összegben, 
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 Lestyán Balázs önkormányzati 
képviselő kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen és közterületeken történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
413/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 0364 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, 
természetben az Újhatvani Köztemető területén 1 db vadgesztenyefa kivágásához.  
 
Határidő: 2020. szeptember 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
414/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 1660/4 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Nagytelek utca 11. számú ingatlan előtti területen 1 db bálványfa kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbakácfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Teleki út 
területén. 
 
Határidő: 2020. szeptember 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
 
415/2020. (IX. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 680 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Kert utca 2. számú ingatlan előtti területen 2 db akácfa kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a fák 2 db gömbakácfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Teleki út területén.  
 
Határidő: 2020. szeptember 24. (tulajdonosi hozzájárulás megadására)  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 
Iroda útján 
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24. napirendi pont 
Egyebek 

Palik Józsefné, bizottsági tag 
Köszönöm szépen, Elnök Úr! Jegyző asszonytól szeretném megkérdezni, ugye múlthét pénteken 
Magyarország kormánya azt a rendeletet hozta, hogy kötelező minden zárt térben a maszk viselése, 
gondolok itt az üzletekre. Többen jelezték nekem, hogy Hatvan városban nagyon fegyelmezetlenek 
az emberek, illetve az üzletekben az eladók is. Legtöbbször toka alatt hordják a maszkot, illetve be 
se mennek úgy, hogy rajtuk volna. A legtöbb bejárati ajtón már ki van téve, hogy a maszk viselése 
kötelező, de nem úgy, hogy lehúzzuk, hanem rendesen, hogy az orrot is eltakarja. Arra lennék 
kíváncsi, hogy Hatvan városban, - mint ahogy példa itt közeli településünkön, Gyöngyösön – ki 
fogja ezt ellenőrizni? Önkormányzati feladatba testálta a kormány ennek a kivitelezését, a 
végrehajtását, ellenőrzését. Kik lesznek azok, vagy lesz-e olyan, aki ezeket ellenőrzi, kik lesznek a 
hatóságtól, vagy milyen rendeletet fog hozni a város megerősítésként, hogy ezeket a szabályokat 
betartsuk? Hiszen, ha itt is elszabadul a fertőzés, - mert igazából nem tudjuk, hogy van-e, vagy 
nincs, úgy kell elfogadnunk, hogy most azt mondják, hogy van – sokkal többe kerül, ha rengeteg 
ember megbetegszik, hiszen ismerjük a magyar egészségügyet, hogy hol tart most jelen pillanatban, 
nem ildomos betegnek lenni. Mik azok a tervek és előírások, amiket majd Hatvan Város 
Önkormányzata, Hatvan város vezetése szeretne bevezetni, és hogy fogjuk ezeket szankcionálni, ha 
nem valósulnak meg? Köszönöm szépen! 

dr. Kovács Éva, jegyző 
Tisztelt Bizottság! Rendeletalkotási jogkörünk, hatáskörünk ebben a kérdésben nincs, a 
kormányrendelet alapján szabálysértésnek minősülnek ezek az esetek, tehát elsősorban a rendőrség 
az, aki jogosult lesz ellenőrizni. Az ellenőrzés az a múltban sem valósult meg szerintem olyan 
hatékonyan, mint ahogy kellett volna. Hatósági jogkörben az ellenőrzés lehetőségét még vizsgáljuk, 
a közterület-felügyelőknek elvileg a munkaköre ki van ezzel egészítve, úgyhogy ezen a héten 
fogunk még egyeztetést tartani, és rendőrkapitány urat is kerestük, illetve keresni fogjuk ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban, hogy hatékonyabbá tegyük az ellenőrzést. 

Papp István, bizottsági elnök 
A Móra Ferenc utcában megcsináltuk a járdát. A sarkon fel kell nyesni a fákat, meg a sövényt is 
olyan szintig, hogy normálisan el tudjanak járni a járdán. A sarkon nem vágták le a füvet, mert 
külföldön vannak, árkoknál is le kell vágni a füvet. 

Kondek Zsolt, elnök-helyettes 
A Szolgáltató Kft. járja a várost, nyugodtan küldjék el e-mail-ben, ha bárhol gallyazni kell. 
Folyamatosan kell a busz-vonalakon is figyelni a gallyazást. 

Papp István, bizottsági elnök 
A Rákóczi út és Béke utca sarkán azt a bokrot ki kell vágni, mert balesetveszélyes, jobbra nem lehet 
kilátni a főútra. 

Schósz Gabriella, műszaki irodavezető 
Jó, majd bizottságra be kell hozni. 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 
részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését 9 óra 42 perckor 
befejezettnek nyilvánította.  

 
K.m.f.  

 
 

 Kondek Zsolt  Papp István 
 Pénzügyi, Gazdasági és   Pénzügyi, Gazdasági és 
   Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettese   Városfejlesztési Bizottság elnöke 


