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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. március 25-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 
 Papp István     bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt    bizottsági elnökhelyettes 
 Bagi Miklós    bizottsági tag   
  
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  

Lukács László   aljegyző 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 

*** 

Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság 5 tagja közül 3 tag 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 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívóban szereplő 1. napirendi pont 
után az alábbi előterjesztést 
 

 Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2690 hrsz.-ú, természetben 
3000 Hatvan, Bástya utca 10. szám alatt található orvosi rendelő bérbeadásáról 
szóló pályázat értékeléséről 

  (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
           Előterjesztő: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy a napirendi pontok felvételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztést a bizottság felvegye az ülés 
napirendjére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a bizottság 
elnöke szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
224/2020. (III. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2020. március 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  

 
N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Református 
Egyházközség részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 

 
2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2690 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 

Bástya utca 10. szám alatt található orvosi rendelő bérbeadásáról szóló pályázat 
értékeléséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 
3. Előterjesztés a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések további bérléséhez és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” tárgyában megkötendő 
szerződésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
4. Előterjesztés öntözőrendszer karbantartásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés villámvédelmi rendszerekkel kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
6. Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyoggyérítési munkák 

megrendeléséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
7. Előterjesztés a 2020. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés a Boldogi úti gyalogátkelőhely tervezőjének kiválasztásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
9. Előterjesztés sérült kandeláber javításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés Hatvan Városi Köztemetőben elvégzendő fejlesztésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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11. Előterjesztés virágládák felújításáról és beszerzéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
12. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágásokról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előterjesztő, előadó 4-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető 

 
13. Egyebek                    

                       
 
Határidő: 2020. március 25. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Református 
Egyházközség részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak az „A” 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül az „A” javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 
 
225/2020. (III. 25.) 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 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani Református Egyházközség Lelkészi Hivatala 2020. május 30-án 
12.00 és 18.00 óra között a hatvani 5227/1 hrsz. alatti, természetben a hatvani Kossuth tér déli 
térrészét Keresztény Fesztivál című rendezvény céljából, díjfizetési kötelezettség alóli mentesítéssel 
használja. 
 
Határidő: 2020. május 15. (a hatósági engedély kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 2690 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, 
Bástya utca 10. szám alatt található orvosi rendelő bérbeadásáról szóló pályázat értékeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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226/2020. (III. 25.) 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 hatáskörben eljárva az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2690 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Bástya utca 10. 
szám alatt található orvosi rendelőben a 14 m2

 nagyságú helyiség bérbeadására vonatkozóan 
meghirdetett nyílt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések további bérléséhez és 
üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” tárgyában megkötendő 
szerződésről 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
227/2020. (III. 25.) 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 
Hatvani Polgármesteri Hivatal működését segítő 4 db multifunkciós irodatechnikai berendezések 
bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelésével a Konica Minolta 
Magyarország Kft.-t (székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 4.) bízza meg bruttó 94.772.-
Ft/hónap összegű tervezett ellenszolgáltatásért.  
 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi 
költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletben az egyéb szakfeladatok között 
szereplő Irodatechnikai eszközök bérleti díja költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. április 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés öntözőrendszer karbantartásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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228/2020. (III. 25.) 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 város területén található öntözőrendszerek egyszeri karbantartási munkáinak elvégzésével 
Karácsony Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan Mohács utca 50.) bízza meg bruttó 
12.978.861,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
számú önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „HSZ Kft. részére 
eszközbeszerzés” költséghelyen 12.978.861,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

  
5. napirendi pont 
Előterjesztés villámvédelmi rendszerekkel kapcsolatos döntésekről 
(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 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
229/2020. (III. 25.) 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, Rákóczi út 29. szám alatti ingatlan villámvédelmi rendszerének tervezésével, kiépítésével 
és üzembe helyezés utáni első tanúsításának elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.994.898,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Rákóczi út 29. ingatlan fejlesztése 
(Újhatvani Posta: utcabútorok, bejárati ajtó, villámvédelmi rendszer)” költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
230/2020. (III. 25.) 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 Polgármesteri Hivatal épületei villámvédelmi rendszerének átépítésével és üzembe helyezés 
utáni első tanúsításának elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 
bízza meg bruttó 6.084.957,- 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 felhalmozási kiadások között a „Hatvani Polgármesteri Hivatal belső 
felújítása, villámvédelmi és elektromos hálózatának felújítása, lépcsőkorlát, klímaberendezések, 
informatikai rendszer fejlesztés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  Iroda útján 
 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyoggyérítési munkák 
megrendeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
231/2020. (III. 25.) 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 
Hatvan város egyes közterületein elvégzendő szúnyoggyérítési munkálataival 420.000,- Ft/alkalom 
(áfamentes) egységáron, továbbá szúnyoglárva-írtási munkálataival 130.000,- Ft/alkalom 
(áfamentes) egységáron a CUNAMI Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (székhely: 3231 
Gyöngyössolymos, Mérgespatak u. 49.) bízza meg 3.000.000,- Ft (áfamentes) keretösszeg erejéig, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a mezőgazdasági feladatok 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. április 1. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a 2020. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
232/2020. (III. 25.) 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 
Hatvan városában a lakossági veszélyes hulladékgyűjtés lebonyolításával a Design 
Hulladékgazdálkodási Kft.-t (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt legfeljebb bruttó 4.700.000,- Ft keretösszegig 
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történő felhasználással. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a 2020. évi Környezetvédelmi 
Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  Iroda útján 
 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a Boldogi úti gyalogátkelőhely tervezőjének kiválasztásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
233/2020. (III. 25.) 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 
31121. sz. boldogi bekötőút 14+215 kilométer szelvényében gyalogátkelőhely és a 
gyalogátkelőhely megvilágításához szükséges közvilágítási oszlop engedélyezési és kiviteli 
tervének elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót (székhely: 3300 Eger, Joó János út 1.) bízza 
meg 496.700,-Ft (alanyi ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „gyalogátkelőhelyek létesítése” 
költséghely soron rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2020. április 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  Iroda útján 
 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés sérült kandeláber javításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
234/2020. (III. 25.) 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, Tarjáni úton balesetben megsérült kandeláber javítási, valamint a lámpatest pótlási 
munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg 
bruttó 275.590,- 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 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 
 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Városi Köztemetőben elvégzendő fejlesztésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
235/2020. (III. 25.) 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 Városi Köztemető területén 55 méter hosszú, 3 méter széles út építésével; díszkút, ülőpad, 
zöldhulladék-tároló, locsolókanna akasztó beszerzésével és elhelyezésével; valamint 4 m2 

térburkolat kialakításával a Füziexportbau Kft.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) 
bízza meg bruttó 4.059.839,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
számú önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „Hatvan Városi temetőben 
fejlesztés” költséghelyen 4.059.839,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés virágládák felújításáról és beszerzéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
236/2020. (III. 25.) 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             
46 db virágláda felújításával, 10 db virágláda legyártásával, valamint hatvani helyszínre 
szállításával a KOVÁCSMESTER-60 Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja u. 25.) bízza meg 
3.190.800,- Ft összegben (alanyi adómentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) 
számú önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az „üdvözlőtáblák, utcabútorok” 
költséghelyen 3.190.800,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületeken történő fakivágások 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a tizenhat 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
237/2020. (III. 25.) 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 4185 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, 
természetben a Hatvan Városi Köztemető területén 1 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy 
a fa 1 db hársfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
238/2020. (III. 25.) 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 1661/18 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, 
természetben a Hatvani Strandfürdő (Hatvan, Teleki út 26.) területén 1 db nyírfa kivágásához azzal 
a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
239/2020. (III. 25.) 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 2995 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, 
természetben a Hatvani Polgármesteri Hivatal (Hatvan, Kossuth tér 2.) területén 1 db lucfenyő 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db juharfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Hegyalja 
út területén. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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240/2020. (III. 25.) 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 2 db gesztenyefa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fák 2 db szomorúfűzfa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
241/2020. (III. 25.) 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 4568/54 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Gódor Kálmán utca 12. számú társasház mögötti területen 1 db díszalmafa és 
1 db szivarfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db juharfa ültetésével kerüljenek pótlásra 
Hatvan, Hegyalja út területén. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
242/2020. (III. 25.) 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 4931 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Dózsa György utca 28. számú ingatlan előtti területen 1 db berkenyefa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db juharfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Hegyalja 
út területén. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
243/2020. (III. 25.) 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 2990 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Iskola utca 3. számú ingatlan előtti területen 1 db bálványfa kivágásához 
azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db juharfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Hegyalja út területén. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
244/2020. (III. 25.) 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 4568/54 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben  Hatvan,  Gódor  Kálmán  utca  14.  számú  társasház  előtti  területen  2  db  lucfenyő 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db juharfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, 
Hegyalja út területén. 



105 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
245/2020. (III. 25.) 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 1870 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Toldi utca 17. számú ingatlan előtti területen 2 db nyírfa kivágásához azzal a 
feltétellel, hogy a fák 2 db hársfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, Arany János utca területén. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
246/2020. (III. 25.) 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 4186 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Temető utca 1. számú ingatlan előtti területen 1 db mandzsu fűzfa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db juharfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Hegyalja 
út területén. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
247/2020. (III. 25.) 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 5235/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Hatvanas utca 7. számú társasház mögötti területen 6 db bálványfasarj 
irtásához azzal a feltétellel, hogy a sarjak 2 db hársfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, 
Kossuth tér területén. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
248/2020. (III. 25.) 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 3955 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Szabadság út 34. számú ingatlan előtti területen 1 db gömbjuharfa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db gömbjuharfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, 
Szabadság út területén. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
249/2020. (III. 25.) 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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tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 11515/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Görbeéri üdülőövezetben található 1 db nyárfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fa 1 db juharfa ültetésével kerüljön pótlásra Hatvan, Hegyalja út területén. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
250/2020. (III. 25.) 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 510/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Mászáros Lázár utca 25. számú ingatlan előtti területen 3 db mandulafa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db hársfa ültetésével kerüljenek pótlásra Hatvan, 
Mohács utca és Hétvezér utca kereszteződésénél található teresedésnél. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
251/2020. (III. 25.) 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 
nem járul hozzá a hatvani 510/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben 
Hatvan, Mászáros Lázár utca 25. számú ingatlan előtti területen 10 fm fagyalsövény kivágásához, 
mert a növények egészségesek. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
252/2020. (III. 25.) 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 3978/36 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, 
természetben Hatvan, Pázsit utca 1-5. számú társasház előtti területen 1 db gesztenyefa és 1 db 
akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db díszkörtefa ültetésével kerüljenek pótlásra a 
helyszínen. 
 
Határidő: 2020. március 26. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
13. napirendi pont 
Egyebek 
 
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 40 perckor 
befejezettnek nyilvánította.  
 

K.m.f.  
 Kondek Zsolt  Papp István 
 Pénzügyi, Gazdasági és   Pénzügyi, Gazdasági és 
   Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettese   Városfejlesztési Bizottság elnöke 


