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JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2021. július 16-án 9.30 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal kistermében tartott rendkívüli 
nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Marján János tag  
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távol maradt: Papp István elnök, Palik Józsefné tag 
 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Lukács László aljegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- Baranyi Lajosné műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István elnök távolléte miatt a rendkívüli bizottsági ülést Kondek Zsolt elnök-helyettes vezeti le. 
Kondek Zsolt elnök-helyettes köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő van jelen), megnyitotta az 
ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Kondek Zsolt elnök-helyettes javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Bagi Miklós legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Bagi 
Miklóst a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 25/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2021. július 16-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok 
megvalósításához kapcsolódó döntésekről 
 

2. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár előirányzatainak módosításáról 
 

3. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú 
támogatásról 
 

4. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel létrejött együttműködési 
megállapodás alapján nyújtandó támogatásokról 
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5. Előterjesztés a beregszászi Peregium Társadalmi Szervezet részére nyújtandó támogatásról 

 
6. Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. III/11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 

visszavásárlási jogról 
 
Előterjesztő 1-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-6. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 

7. Előterjesztés Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiájával kapcsolatos döntésről 
 

8. Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő 7-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 7-8. napirendi pontig: Rátkai Attila városi főépítész 
 

9. Előterjesztés nyilvános illemhely kialakításáról 
 

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

 
11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról kerékpáros információs pont és 

pihenőhely kialakításához  
 
12. Előterjesztés a Hatvan-Nagygombos majorban lévő lakások ivóvíz ellátásával kapcsolatos 

döntésről 
 

13. Előterjesztés a Népkert elektromos hálózatának fejlesztésével kapcsolatos döntésről 
 

14. Előterjesztés a hatvani 5331/24 hrsz.-ú ingatlanon lévő 102,6 m2 területű helyiségek 
haszonkölcsönbe adásáról 
 

15. Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlanon tároló épületek 
felújításáról  

 
16. Előterjesztés gyalogátkelőhelyekhez történő közúti figyelemfelhívó lámpák felszereléséről 

  
Előterjesztő 9-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 9-16. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető                        

 
17. Előterjesztés a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

18. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Bethlen Gábor Alap felhívására  
 

19. Előterjesztés a „Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című támogatási 
kérelemhez kapcsolódó döntésről 

 
Előterjesztő 17-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 17-19. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                        

   
20. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
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21. Előterjesztés a Szőlőhegy utcai útalap javítási munkáiról 
 

22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásról 
 

Előterjesztő, előadó 20-22. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető 

 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő Jégcsarnok 
megvalósításához kapcsolódó döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 26/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület által megépítendő 
Jégcsarnok megvalósításához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére - a hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanon létesítendő jégcsarnok beruházás keretében - 
a jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítás hálózat kiépítés 1. részszámla, valamint a beruházáshoz 
kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok 2. részszámla fedezetére - Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával biztosított 480.067.334,- Ft támogatás terhére- bruttó 
46.315.017,- Ft pénzeszközt ad át a 344/2020. (IX.29.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társasággal és a Futball Club Hatvan Egyesülettel a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában megkötött 
megállapodás alapján. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok építése FC Hatvan 
Egyesület támogatása” költséghelyen 21.015.017,- Ft összegben, valamint a „Cukorgyári feltáró út 
közvilágítás építése (FC Hatvan Egyesület)” költséghelyen 25.300.000,- Ft összegben rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2021. július 31. (támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár előirányzatainak módosításáról 
 
Marján János: Miért nincsen klíma az épületben? Én voltam fent, nagyon meleg van. 
Nagy Ferenc: Van, csak nem működik. Központi klíma van. Nem tudták beüzemelni. Fan coil-ok vannak 
fent a tetőtéri termekben, azok hűteni tudnak. 
Tóth Ivett: Nem klasszikus klíma van. 
Schósz Gabriella: Kértük a kivitelezőtől már a rendszernek a javítását. 
Nagy Ferenc: Van, csak garanciában javítania kell a kivitelezőnek. 
Több hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 27/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár előirányzatainak 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 
2021. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadások „beruházás” soron további 5.000.000,- Ft-ot biztosít 
az utólagos finanszírozású HACS pályázati támogatásból beszerzendő kamera és hozzá kapcsolódó 
tartozékok kifizetésére. A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (II. 19.) számú rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó felhalmozási célú 
támogatásról 
 
Marján János: Reméljük arra költik, ami ide le van írva. 
Kondek Zsolt: Eddig nem volt jellemző, hogy másra költik. Annak jogi következményei vannak. 
Marján János: Meg hogy ebből a pénzből kijön-e? – ezt akartam kérdezni. 
Nagy Ferenc: Ez még csak a második ütem. Még két ütem van. 
Kondek Zsolt: És még adott be pályázatot úgy tudom a negyedik ütemre. 
Nagy Ferenc: Elvileg azok már 100%-os TAO-sak lennének, legalábbis a negyedik az majdnem biztos, hogy 
100%-os TAO-s, ahhoz nem kell hozzátenni már. 
Marján János: Egyeztettem Offela Zoltánnal, azért kérdeztem most ezt meg. 
Több hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 28/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó 
felhalmozási célú támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Magyar Labdarúgó Szövetséghez benyújtott és jóváhagyott Népkert 
Sportfejlesztés (II. ütem) projekthez szükséges további bruttó 68.400 e Ft összegű saját forrást biztosít. Az 
önerő biztosításához szükséges bruttó 68.400 e Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetésében az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: 2021. július 31. (támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft-vel létrejött együttműködési 
megállapodás alapján nyújtandó támogatásokról 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három 
határozati javaslatról egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 29/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft-vel létrejött 
együttműködési megállapodás alapján nyújtandó támogatásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyés Óvodásokért Alapítvány (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 10.) részére a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert 
Bosch út 1.) megkötött együttműködési megállapodás keretében szervezendő 2021. évi óvodai nyári 
gyermektáborozás költségeire 1.280.000,- Ft támogatást nyújt, melynek fedezete Hatvan Város 
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Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási 
kiadások között a „BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 30/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft-vel létrejött 
együttműködési megállapodás alapján nyújtandó támogatásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) 
megkötött együttműködési megállapodás keretében szervezendő nyári gyermektáborozás megbízási díjainak 
kiadásaira 3.600.000,- Ft támogatást nyújt, melynek fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „BOSCH 
együttműködési megállapodás keretében kiadás finanszírozás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 31/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft-vel létrejött 
együttműködési megállapodás alapján nyújtandó támogatásokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 297/2021. (IV. 29.) számú polgármesteri határozatot 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: 2021. július 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés a beregszászi Peregium Társadalmi Szervezet részére nyújtandó támogatásról 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 32/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a beregszászi Peregium Társadalmi Szervezet 
részére nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 100.000,- Ft összegű támogatást nyújt a Peregium 
Társadalmi Szervezet (székhely: Ukrajna, Kárpátalja, 90202 Beregszász, Bolugyánszki u. 30.; Cgj.: 1 322 
102 0000 002193; adószáma: 41997218) részére a Beregszászi Nemzeti Összetartozás Napja Asztalitenisz 
Torna költségei egy részének fedezetére. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben, a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. július 31. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
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Előterjesztés a 3000 Hatvan, Tabán út 22. III/11. szám alatti ingatlanra vonatkozó elő- és 
visszavásárlási jogról 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 33/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a 3000 Hatvan, Tabán út 22. III/11. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó elő- és visszavásárlási jogról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/12 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Tabán út 22. III./11. szám alatti lakás elővásárlási és visszavásárlási jogával nem kíván élni, egyben 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja e jogok törléséhez az ingatlannyilvántartásból. 
 
Határidő: 2021. július 23. (a határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiájával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 34/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Hatvan város integrált településfejlesztési 
stratégiájával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiájának 
módosításával és kiegészítésével kapcsolatos tervezői feladatok elvégzésével a VÁTI Városépítési Tanácsadó 
és Tervező Iroda Kft.-t (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 8.890.000,- Ft összegben. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 5.000.000,- Ft erejéig a településfejlesztési 
koncepció és stratégia, ITS felülvizsgálata költséghelyen és 3.890.000,- Ft összegben az általános tartalék 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

 Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
8./ napirendi pont  
Előterjesztés településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három 
határozati javaslatról egyben szavazott a bizottság.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 35/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATLOGINVEST Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.) kérésére a tulajdonában lévő hatvani 0231/61 hrsz.-ú ingatlan 
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területére vonatkozóan a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárást megindítja azzal, hogy 
az eljárás a folyamatban lévő Hatvan város településrendezési eszközeinek részterületekre vonatkozó 
felülvizsgálatával együtt kerüljön elvégzésre.  
  
Határidő: azonnal  

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 36/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATLOGINVEST Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhely: 2040 Budaörs, Baross u. 146.) bruttó 762.000,- Ft összegben településrendezési szerződést köt 
Hatvan város településrendezési eszközeinek a módosításáról, a hatvani 0231/61 hrsz.-ú ingatlant érintően.  
 
Határidő: 2021. július 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 37/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata által a VÁTI Városépítési 
Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-vel (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) 2020. július 21.-
én megkötött településrendezési szerződést közös megegyezéssel módosítja olyan módon, hogy a tervező a 
hatvani 0231/61 hrsz.- ú ingatlant érintő tervezési munkákat elvégzi és a tervezési díj összege bruttó 
508.000, - Ft összeggel megemelésre kerül, amennyiben a HATLOGINVEST Kft.-vel (székhely: 2040 
Budaörs, Baross u. 146.) a településrendezési szerződés megkötésre kerül és bruttó 762.000,- Ft megfizetésre 
kerül Hatvan Város Önkormányzata részére. 
 
Határidő: a HATLOGINVEST Kft. befizetését követő 15 napon belül. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont  
Előterjesztés nyilvános illemhely kialakításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 38/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a nyilvános illemhely kialakításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óhatvani fitnesz park közelében lévő önkormányzati 
tulajdonú hatvani 2685/2 hrsz.-ú ingatlanon könnyűszerkezetes nyilvános illemhely kivitelezési munkáinak 
elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 
16.192.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a „Közösségi Költségvetés Alap” költséghelyen 10.000.000,- Ft összeg erejéig 
rendelkezésre áll, valamint az általános tartalékkeret terhére 6.192.500,- Ft összegben biztosított. 
 
Határidő: azonnal (munka megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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10./ napirendi pont  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hajós Alfréd utcai bölcsődében 
redőnyök felszereléséhez 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 39/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hajós 
Alfréd utcai bölcsődében redőnyök felszereléséhez tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Szülők a Bölcsődés 
Gyermekekért Közhasznú Alapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 1.) részére a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 3978/20 helyrajzi számú, természetben a 3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 1. szám alatti Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Bölcsődéje épületén a 
Halacska csoportszoba homlokzati nyílászáró szerkezeteire redőnyök elhelyezéséhez. 
A redőnyök beépítése során a munka- és balesetvédelmi, valamint a szakmai szabályokat maradéktalanul be 
kell tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11./ napirendi pont  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról kerékpáros információs pont és 
pihenőhely kialakításához 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 40/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról kerékpáros 
információs pont és pihenőhely kialakításához tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.) elrendelése alapján eljáró Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóság (3300 Eger, Mátyás király út 136/A., a továbbiakban: közútkezelő) 
részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2685/7 helyrajzi számú ingatlanon 
kerékpáros információs pont és pihenőhely kialakításához, azzal a feltétellel, hogy a létesítmény elhelyezését 
megelőzően megállapodás megkötése szükséges az önkormányzat és a közútkezelő között, továbbá az 
építmények pontos telepítési helyeit a helyszínen egyeztetni kell a meglévő növényzet és létesítmények 
figyelembevételével. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
A kerékpáros információs pont és pihenőhely kialakítása során a munka- és balesetvédelmi, valamint a 
szakmai szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan-Nagygombos majorban lévő lakások ivóvíz ellátásával kapcsolatos 
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döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 41/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Hatvan-Nagygombos majorban lévő lakások 
ivóvíz ellátásával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan-Nagygombos majorban lévő lakások ivóvíz 
ellátásának kiépítésével a Heves Megyei Vízmű Zrt. – Hatvani Üzemegységét (telephely: 3000 Hatvan, 
Csaba utca 8.) bízza meg bruttó 3.750.249,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Lakóház felújítás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13./ napirendi pont  
Előterjesztés a Népkert elektromos hálózatának fejlesztésével kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 42/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Népkert elektromos hálózatának fejlesztésével 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan, Népkert elektromos hálózatának fejlesztésével a 
LEDVILLSZER Kft.-t (telephely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.892.300,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14./ napirendi pont  
Előterjesztés a hatvani 5331/24 hrsz.-ú ingatlanon lévő 102,6 m2 területű helyiségek 
haszonkölcsönbe adásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A négy 
határozati javaslatról egyben szavazott a bizottság.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 43/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a hatvani 5331/24 hrsz.-ú ingatlanon lévő 102,6 m2 
területű helyiségek haszonkölcsönbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. szeptember 15-i hatállyal közös megegyezéssel 
megszünteti a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesületével (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) az önkormányzati tulajdonú, hatvani 2995 helyrajzi számú, természetben a 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2. szám alatti 63,96 m2 alapterületű irodahelyiségre kötött haszonkölcsön szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön-szerződést megszüntető okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2021. július 31. (a szerződést megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 44/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a hatvani 5331/24 hrsz.-ú ingatlanon lévő 102,6 m2 
területű helyiségek haszonkölcsönbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete haszonkölcsönbe adja határozatlan időre a Hatvan Város 
és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 2021. július 
19.-től a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) tulajdonában, Hatvan Város Önkormányzata vagyonkezelésében lévő hatvani 5331/24 hrsz.-
ú, 5476 m2 nagyságú, irodaház és udvar megjelölésű ingatlanon, természetben a 3000 Hatvan, Radnóti tér 
2/A. A. épület szám alatti irodaházban meglévő összesen 102,6 m2 területű helyiségeket azzal, hogy az 
energiahasználati díjat és a kommunikációs eszközök díját a haszonkölcsönbe adó köteles megfizetni, 
valamint azzal a feltétellel, hogy a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti 63,96 m2 alapterületű 
irodahelyiségre kötött haszonkölcsön szerződést megszüntető okiratot aláírja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön-szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2021. július 31. (a haszonkölcsön-szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 45/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a hatvani 5331/24 hrsz.-ú ingatlanon lévő 102,6 m2 
területű helyiségek haszonkölcsönbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vagyonkezelői hozzájárulását adja a Hatvan Város és 
Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére a HATVANI 
MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
tulajdonában, Hatvan Város Önkormányzata vagyonkezelésében lévő hatvani 5331/24 hrsz.-ú, 5476 m2 
nagyságú, irodaház és udvar megjelölésű ingatlanon, természetben a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2/A. A. épület 
szám alatti irodaházban meglévő összesen 102,6 m2 területű helyiségek 20,6 m2 területű helyiségének az 
egyesület általi 3.697.138,- Ft értékben történő felújításához azzal a kikötéssel, hogy a beruházással 
kapcsolatos bármilyen megtérítést teljes mértékben kizár, különösen vonatkozik ez a beruházás költségeire, 
valamint a beruházásból adódó értékemelkedésre. 
A Képviselő-testület kiköti, hogy az egyesület köteles a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. tulajdonosi hozzájárulását megszerezni a felújítási munkákhoz. 
A Képviselő-testület kiköti továbbá, hogy az egyesület köteles a beruházás során a szakmai, munka és 
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani és betartatni. 
A vagyonkezelői hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: 2021. július 31. (az egyesület értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 46/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a hatvani 5331/24 hrsz.-ú ingatlanon lévő 102,6 m2 
területű helyiségek haszonkölcsönbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 697.138,- Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatást 
nyújt a Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
2.) részére a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) tulajdonában, Hatvan Város Önkormányzata vagyonkezelésében lévő hatvani 5331/24 hrsz.-
ú, 5476 m2 nagyságú, irodaház és udvar megjelölésű ingatlanon, természetben a 3000 Hatvan, Radnóti tér 
2/A. A. épület szám alatti irodaházban meglévő összesen 102,6 m2 területű helyiségek közül a 20,6 m2 
területű irodahelyiség egyesület által vállalt felújításához. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2012. május 10. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlanon tároló épületek felújításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 47/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti ingatlanon 
tároló épületek felújításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatt lévő 33 m2 
alapterületű tároló helyiség felújításával és a meglévő fa vázszerkezetű építmény 18 m2 alapterületű zárt 
tárolóvá történő kialakítási munkáival a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 4.025.900,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16./ napirendi pont  
Előterjesztés gyalogátkelőhelyekhez történő közúti figyelemfelhívó lámpák felszereléséről 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 48/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a gyalogátkelőhelyekhez történő közúti 
figyelemfelhívó lámpák felszereléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani Bajcsy-Zsilinszky úton a 
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda melletti 
gyalogátkelőhelyekhez a határozat melléklete szerint figyelemfelhívó közúti jelzőlámpák (sárga 
jelzőfénnyel) kerüljenek felszerelésre. 
 
Határidő: 2021. szeptember 30. (kihelyezésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 49/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a gyalogátkelőhelyekhez történő közúti 
figyelemfelhívó lámpák felszereléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani Bajcsy-Zsilinszky úton a 
Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda melletti 
gyalogátkelőhelyekhez figyelemfelhívó jelzőlámpák elhelyezésével a Heoscont Hungária Kft.-t (székhely: 
9028 Győr, Külső-Veszprémi út 50.b.ép.) bízza meg bruttó 2.159.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Gyalogátkelőhelyek létesítése” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. augusztus 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és utántöltő anyagok beszerzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 50/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és 
utántöltő anyagok beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti nyílt 
eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. A beszerzés együttes becsült értéke nettó 
21.547.067,- Ft.  
Az 1. rész elnevezése „Tisztítószerek és háztartási papíráru beszerzése”, becsült értéke nettó 9.360.250,-Ft.  
A 2. rész elnevezése „Irodaszerek beszerzése”, becsült értéke nettó 8.568.739,- Ft.  
A 3. rész elnevezése „Utántöltő anyagok beszerzése”, becsült értéke nettó 3.618.078,- Ft.  
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján biztosított, továbbá a 2022. évi költségvetésbe betervezésre 
kerül.  
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tisztítószerek, háztartási papíráru, irodaszerek és 
utántöltő anyagok beszerzése” elnevezésű, nettó 21.547.067,- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti 
nyílt eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni. A bíráló bizottság a következő személyekből áll:  
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke;  
2.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző;  
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.  
 
Határidő: 2021. augusztus 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18./ napirendi pont  
Előterjesztés pályázat benyújtásáról a Bethlen Gábor Alap felhívására 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 51/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a pályázat benyújtásáról a Bethlen Gábor Alap 
felhívására tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alap által kiírt 
„Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása” tárgyú felhívásra. Az elnyerni kívánt 
pályázatitámogatás bruttó 2.000.000,- Ft. A támogatási intenzitás 100 %-os. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2021. augusztus 2. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című támogatási kérelemhez 
kapcsolódó döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 52/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési megtárgyalta a „Közösségi programokat szolgáló eszközök 
beszerzése” című támogatási kérelemhez kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 azonosító számú, 
„Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című pályázat megvalósítása során 9 darab 
elektromos hálózattal ellátott, zárható szét- és összeszerelhető faház elkészítésével és helyszínre való 
szállításával Tokár Péter egyéni vállalkozót (székhely: 2151 Fót, Tessedik Sámuel u. 36.; ÁFA hatálya alá 
nem tartozó kisadózó) – mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt – bízza meg 6.999.300,- 
Ft vállalkozói díjért. Pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
rendeletében szereplő általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. július 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati 
javaslatról egyben döntött a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 53/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani 
Hegyalja út 140. számú ingatlan környezetében a határozat melléklete szerinti jelzőtáblák kerüljenek 
kihelyezésre. 
 

Határidő: 2021. augusztus 31. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 54/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
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képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a hatvani 
Kastélykert utcában, valamint a Szabadság út és a Kazinczy Ferenc utca találkozásánál található bekötő úton 
megállást tiltó X jelek kerüljenek felfestésre a szelektív hulladékgyűjtő edények melletti útburkolatra a 
határozat melléklete szerinti helyekre. 

Határidő: 2021. augusztus 31. (burkolatjel festésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21./ napirendi pont  
Előterjesztés a Szőlőhegy utcai útalap javítási munkáiról 
 
Marján János: Ez nem magánterület volt régebben? Ezt nem neki kellett volna megvalósítani? 
Schósz Gabriella: Hatvan Város Önkormányzata szerződést kötött egy ingatlanfejlesztési társulással, akik a 
Szőlőhegy és Barackos útnak a területét Hatvan Város Önkormányzatának a tulajdonába adták. Az 
önkormányzat a társulás tagjaival kötött egy megállapodást út és közmű hálózat fejlesztésére. A 
megállapodás arról szól, hogy a társulás tagjai az önkormányzat által elvégzésre kerülő munkáknak az 50%-
át megtérítik. Sajnos a megállapodásban az szerepelt, hogy a végleges útnak az utolsó lakóépület 
használatbavételéig kell megtörténnie, a fizetés az ő részükről pedig nem egyértelműen volt a 
megállapodásban rögzítve. Jelen pillanatban is a társulás tagjaival és az őket képviselő ügyvédi irodával 
egyeztetéseket folytatunk. Legutóbb arról született döntés, szerintem polgármesteri átruházott hatáskörben, 
hogy szakértőt bízott meg Hatvan Város Önkormányzata, mivel a társulás tagjai és az ügyvéd szerint, amit az 
önkormányzat eddig elvégeztetett ott, útépítési munkát és amit még el kell végezni és szerintük az őket 
terhelő költség kb. 10 MFt, és ők ezt szeretnék megtéríteni. Most a szakértői anyagból kiderül, hogy még a 
hátralévő munkáknak a költsége kb. nettó 60 MFt. Tehát nagyon nagy véleménykülönbségek vannak a 
társulás és az önkormányzat álláspontja között, úgyhogy a nyári szabadságolások miatt augusztusra 
tervezzük, hogy a társulási tagokat képviselő ügyvédi irodának az igazságügyi szakértői véleménnyel 
kapcsolatosan az állásfoglalásunkat megküldjük. Eddig megküldtük nekik a szakértői véleményt és készült 
egy levél, amiben az összes ingatlantulajdonost vagy ingatlannal rendelkezni jogosultat értesítettünk, akik 
ezeknek az utaknak, a Barackos és a Szőlőhegy utcák mentén laknak. 
Kondek Zsolt: Ez még Érsek Zsolt idején született, ugye? 
Schósz Gabriella: Igen. Azt hiszem 2007-ben vagy 2008-ban. 
Marján János: Ez azért fontos, mert beszélgettem ott egy-két lakóval és mondják, hogy sajnos 
talajmozgások vannak. Ez befolyásol valamit? – mert amit most megcsináltattunk, ez később, mi történt 
ezzel? 
Schósz Gabriella: A szakértőnek feltettük ezt a kérdést. Felhasználható útalapként, tehát amit eddig 
megcsináltatott Hatvan Város Önkormányzata, az felhasználható. Sajnos, mivel ez egy köves út, amikor 
nagyobb esőzések vannak, mint ami most is volt, kimosódik a kiékelő réteg és emiatt egyes ingatlanok 
nehezen megközelíthetőek, ezért mindig behozzuk ezeket a javítási munkákat, hogy azért az ott lakók 
valamilyen szinten tudják használni ezt az utat. 
Kondek Zsolt: Tehát ott a vízelvezetés sem megoldott. Az a problémája, hogy csak útalap van és nem ott 
folyik a víz. 
Schósz Gabriella: Szikkasztó árkok helyenként vannak, de a csapadékvízelvezetés nincs megoldva, mivel 
elég meredek ez az út. Egyébként olyan szinten vitatják a társulás tagjai a mi álláspontunkat, hogy őszerintük 
nem kell engedélyt kérni a további munkák végzésére sem, nem kell terveket készíttetni, tehát elég távol 
állnak egyelőre az álláspontok. Reméljük, hogy a szakértői véleményben foglaltakat el fogják ők is fogadni. 
Marján János: Én voltam fent és megnéztem ezt a részt, de ott én csak a Peresin látok csapadékvíz elvezető 
árkot. Sehol másutt.  
Schósz Gabriella: Egyes helyeken van. A nagy részén nincsen. 
Kondek Zsolt: Van olyan, ahol középen megy. Külön betonprofil van, tehát oda összefolyik az a 
vízmennyiség, meg le is szalad, csak az a baj, hogy lerakja a hordalékot. 
Schósz Gabriella: Ott sem rendesen megoldott, van, ahol úgy van kialakítva az útszerkezet, hogy 
katasztrófa. 
Kondek Zsolt: A Harang utcánál is úgy van. 
Marján János: Reméljük nem lesz belőle semmi gond. 
Kondek Zsolt: Mosott homokot tudna kitermelni a hegyről. 
Marján János: De hogyha kitermeli, akkor mi történik?  
Kondek Zsolt: Semmi. Kidobod. Csak szépen-lassan kopik a hegy. 
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Schósz Gabriella: Meg ugye az a nagy probléma, hogy ezek keskeny utcák. Több utca utcafronti beépítésű, 
tehát nincs is lehetőség arra, hogy olyan csapadékvíz hálózatot építsünk a meglévő út mellé, hogy az el tudja 
a csapadékvizet vezetni, hanem csak az egész útnak az átépítésével lehetne zárt csapadékcsatornát építeni és 
még a lejtéseken is változtatni kellene. 
Marján János: Azért kérdezem ezeket, mert voltam most egy helyen és beszélgettünk. Fúrott kút, 35 m-en 
elvágta a kutat a földbe a csúszás. Ez mit jelent? Erre lennék kíváncsi. 
Kondek Zsolt: Futóhomokon el szokott menni a talaj alól, mert a város az homokon van, új-Hatvan meg 
agyagon. Mindegy, mert nehogy úgy járjunk ezzel a csapadékvíz-elvezetéssel is, mint a buszpályaudvarnál, 
hogy a hídnak a vize a buszpályaudvar beömlőjén jött ki, meg Egerben rendszeres például, hogy a föntebbi 
csatornaöbölnyelők elnyelik a vizet, a lentiek meg visszaadják kintre, mert annyit nem tud átpréselni maga a 
rendszer. Most is láttam, hogy jégesőben voltam fent pont Egerben, kapott is a kocsim és egy 20 cm-es 
magasságú szökőkút jött kifelé a csatornából. Ömlött ki a víz Egerben és ez rendszeres. 
Marján János: Mi pénz lenne ennek a csapadékvíz hálózatnak a megépítése? 
Schósz Gabriella: Az egész Szőlőhegynek? 
Marján János: Nemcsak ott, nálunk is. Katasztrófa, ami van a belvárosban. 
Schósz Gabriella: Most vannak folyamatban árajánlatkérések arra vonatkozóan, hogy a város egyes 
részterületein felmérjük a csapadékvíz hálózatnak az állapotát. Van egy nagyon régi elvi vízjogi engedélyes 
tervünk, amibe javaslatokat tesznek, hogy az egyes vízgyűjtő területeken milyen munkákat kell elvégezni. 
Több milliárdos beruházás lenne a javaslatok megvalósítása. 
Marján János: Pályázat nincs erre?  
Nagy Ferenc: Próbálkozunk. 
Schósz Gabriella: Volt, amikor volt pályázat. A Liszt F. utcának abból lett megoldva a problémája és a 
Móricz Zs. utca környékének is. Lett beadva pályázat, TOP-os pályázati felhívásra.  
Kondek Zsolt: A Jókai utca külön történet volt. 
Schósz Gabriella: Ott is nagyon komoly problémák voltak.  
Kondek Zsolt: Meg csináltak is, mert nem vízbeemelőket csináltak, hanem a betonlapra rátették a 
betonlapot, a másik oldalon meg, ahol árok van, ugyanúgy vízelvezető árok, feljebb van a vízbeemelő, a 
házunk előtt tele van az árok, míg a vízbeemelőt nem éri el. Tehát nekem az ott egy szikkasztó árok, hiába 
van bekötve. Próbáltuk szétverni, meg is van vésve egy kicsit, de annyit érek el vele, hogy színültig van az 
árok, akkor éri el a vízbeemelőt. A másik oldalon meg rendszeresen eldugul, mert oda hordja be a hordalékot. 
Most már kivágtuk ugyan a fát, talán nem lesz annyira problémás. Ott volt egy beteg fa és annak a gyökere is 
még benne van, de a lehulló lomb az még dugulást okoz. 
Nagy Ferenc: Annyi, hogy Gabiék kértek már árajánlatot a koncepció kitalálására, de az elég durva volt, 
tehát megy az árajánlatkérés és még akkor az csak ilyen előzetes állapotfelmérés és akkor utána tudjuk 
eldönteni, hogy milyen szakaszokba vagy régióba, de ez egy-egy régió és ez milliárdos buli lesz. 
Több hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 55/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Szőlőhegy utcai 
útalap javítási munkáinak elvégzésével összesen 700 m2 felületen Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Bem József utca 55.) bízza meg bruttó 952.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásról 
 
Hozzászólás nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 56/2021. (VII. 16.) számú – 3 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja 
a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Géza 
fejedelem u. 3.) területén 1 db közönséges nyírfa kivágásához. 

Határidő: 2021. július 31. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Kondek Zsolt elnök-helyettes megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.55 órakor bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________             _________________________________                                         
           Kondek Zsolt                   Bagi Miklós   
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