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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2021. szeptember 17-én 8.30 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Palik Józsefné tag 
- Marján János tag  
- Bagi Miklós tag 

 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Lukács László aljegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Rátkai Attila városi főépítész 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő jelen van), megnyitotta az 
ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 123/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2021. szeptember 17-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár létszámkeretének módosításáról 
 

2. Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2022. évi 
csatlakozásról 

 
Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-2. napirendi pontig: Lukács László jegyzői irodavezető            

 
3. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, Kertész 

utca és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó módosításával kapcsolatos   döntésekről 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rátkai Attila városi főépítész             

 
4. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
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5. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Futball Club Hatvan Egyesület részére mobil lelátó 
biztosításáról 
 

6. Előterjesztés új bölcsődei épület építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséről  
 

7. Előterjesztés a 349/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat módosításáról  
 
Előterjesztő 4-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 4-7. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető             

 
8. Előterjesztés járdaszakaszok javítási munkáiról 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető             
 

9. Előterjesztés a Hatvani Termálvizes Strandfürdő kútjainak vízjogi engedélyezéséhez szükséges 
tervezéssel kapcsolatos döntésekről 

          Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető            

 
Határidő: 2021. szeptember 17. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár létszámkeretének módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 124/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár létszámkeretének 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) 
intézményi létszámkeretét 2021 október 1. napjától 13 főben határozza meg, és egyúttal engedélyezi 1 fő 
civil kapcsolati referens – kiadványszerkesztő álláshely létrehozását. 

 
Az álláshely létrehozásához kapcsolódó pénzügyi fedezet az intézmény 2021. költségvetésében 
rendelkezésre áll, a 2022. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2021. október 1. 
Felelős: Ady Endre Könyvtár intézményvezetője 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2022. évi 
csatlakozásról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 125/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való 2022. évi csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat 1. sz. mellékletét képező csatlakozási 
nyilatkozat aláírásával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát aláírja.  
 
Határidő: 2021. október 1. (a csatlakozási nyilatkozat aláírására és beküldésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjhoz szükséges 2.500.000,- Ft-ot a 2022. évi 
költségvetésébe betervezi. 
 
Határidő: 2022. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 5-ig kiírja a 2022. évre vonatkozó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 
2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan. („A” típusú pályázati 
kiírás)  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a határozat 2. sz. 
mellékletét képezi – közzéteszi a Hatvani Hírlapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan 
város honlapján.  
 
Határidő: 2021. október 5. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. október 5-ig kiírja a 2022. évre vonatkozó 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó fiatalok számára. („B” típusú pályázati kiírás)  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírást – mely a határozat 3. sz. 
mellékletét képezi – közzéteszi a Hatvani Hírlapban, az önkormányzat hirdetőtábláján és Hatvan 
város honlapján.  

 
Határidő: 2021. október 5. (közzétételre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, Kertész utca 
és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó módosításával kapcsolatos   döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 126/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város településrendezési 
eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, Kertész utca és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó 
módosításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város településrendezési eszközeinek a Kertész 
utca, a Kazinczy utca, a Szabadság út és a Bajza József utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó 
módosításával kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló 23/2017. 
(IX. 1.) önkormányzati rendelet alapján lefolytatásra került a partnerségi egyeztetés a veszélyhelyzet ideje 
alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról 
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szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alkalmazásával.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerint fogadja el a beérkezett véleményeket, 
észrevételeket.  
 
A képviselő-testület a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása 
érdekében felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a döntés dokumentálásáról, közzétételéről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2021. szeptember 30. (dokumentálás, közzététel) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 127/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város településrendezési 
eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, Kertész utca és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó 
módosításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város településrendezési 
eszközeinek a Kertész utca, a Kazinczy utca, a Szabadság út és a Bajza József utca által határolt tömbbelsőre 
vonatkozó módosításával kapcsolatosan környezetvédelmi vizsgálat lefolytatása nem szükséges, mivel az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján 
megkeresett környezet védelméért felelős szervek nem tartják szükségesnek a környezeti vizsgálat 
lefolytatását.   
 
Határidő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 128/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés menetrendi 
módosításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a helyi autóbusz közlekedés menetrendjének 
módosításáról, valamint a szolgáltatás térítésmentesen történő igénybevételéről szóló 102/2021. (IX. 2.) 
számú határozatát oly módon, hogy a határozat mellékletét képező menetrend helyébe jelen határozat 
mellékletét képező menetrend lép. 

 
 Határidő: 2021. szeptember 20. (értesítésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Futball Club Hatvan Egyesület részére mobil lelátó 
biztosításáról 
 
Palik Józsefné: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy az utóbbi öt évben a fejlesztési pénzek mire mentek, mert 
már egyszer, ha jól emlékszem, elindult egy lelátó építés, ami nem valósult meg. Én nagyon jó szívvel 
venném, ha az utolsó öt évről, a fejlesztésekről, hogy mire költötték, nyilvánvalóan tudom, az öltöző és 
minden egyebek, de hogy miért nem valósult meg a lelátó. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, nem 
gondolom, hogy az utolsó pillanatban tudta meg az FC Hatvan vezetése, hogy jön a Fradi. Ma péntek van, 
szakad az eső. A mobil lelátót kivinni, visszavinni, egyáltalán azt majd valaki ott őrzi-e, amit kölcsönad a 
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Bajza? Erre is nagyon kíváncsi lennék és hogy miért nem előbb történt ez meg? Tudom, hogy tanítás van, 
szükségük van rá, de nem gondolom, hogy utolsó pillanatban jelzett a Fradi, hogy ők jönnek ide játszani. 
Kondek Zsolt: Valóban nem most történt az, hogy tudtuk, mert kb. egy jó hete tudja Hatvan város 
közönsége, meg tulajdonképpen mindenki, hogy megtörtént a sorsolás a Magyar Kupában és a Ferencvárost 
kaptuk ellenfélnek. Nagyon nemes ellenfél, tehát nagyon nagy létszámra lehet számítani. Viszont két nappal 
ezelőtt történt egy olyan változás, hogy a megigényelt gát területét, ahol lelátót lehetett volna, álló szektort 
biztosítani a ferencvárosi szurkolóknak, ezt nem tudjuk megtenni. Nem adják a gátat és ezért szükség van 
plusz lelátók beépítésére, pl. a Bajza, hogy legalább a hatvani nézők kulturált helyen tudjanak és egy más 
területen kell a ferencvárosi szurkolókat biztosítani, mivelhogy kiemelt, tehát NB1-es szintű találkozó, tehát 
kiemelt rendezvény, nagyon szigorú előírások vannak. Nemcsak az oltási igazolvány személyi igazolvánnyal 
együtt, hanem rendezés szempontjából is egy nagyon bonyolult helyzet áll fent és a Ferencváros fogja magát 
a rendezvényt is biztosítani, hiszen Hatvan város erre nem képes. Hozzák a technikát, videózni fogják a 
közönséget, minden rendbontót azonnal kiszűrnek, tehát onnantól a Ferencvárosnál nagyon súlyos szabályok 
vannak. Nem mehet többet ferencvárosi mérkőzésre, akit onnan kitiltanak. Ez az egyik. A másik a 
lelátóépítéssel kapcsolatban, hogy a lelátó cölöp betonozásai folynak jelen pillanatban és már állnak felfelé 
azok a vasak, amire majd tulajdonképpen rá fog ülni a lelátó felső szerkezete. Nem kell mondanom, hogy az 
építőanyag árak közben hogy elszaladtak, természetesen ez már eleve egy gátló tényező, hiszen forrást kell 
találni ahhoz, hogy a négy ütemben megvalósuló lelátó megépüljön. Igazság szerint már kész kéne lennie az 
első két ütemnek lassan, de a vállalkozó is úgy tud dolgozni, ahogy anyagot kap és mivel nem volt anyag, 
ezért most az építőiparban rendkívül sok a csúszás. Ráadásul nem csak ezen az egy helyen dolgozik, hanem 
több beruházást is végez. Jelen pillanatban beszerzési hiányok álltak fenn és előbb-utóbb, most már elvileg 
rajta kéne lennie a beton elemeknek ebben az időben, mert ez a csúszás sok. Úgyhogy, ha esetleg kijössz a 
mérkőzésre, nagy szeretettel várunk és megmutatjuk, hogy hogyan áll az építkezés. 
Palik Józsefné: Köszönöm szépen. Én akkor is nagyon kíváncsi lennék, amennyiben mód és lehetőség van 
rá, hogy a fejlesztési pénzek, azokból mi valósult meg az utolsó öt évben. 
Kondek Zsolt: Elnök úr el fog számolni vele. 
Papp István: Szigorú gazdálkodásuk van, nagyon komolyan el kell számolni a pénzekkel. 
Kondek Zsolt: Még egy kiegészítést tennék. Az elnök úr minden egyes alkalommal beszámolót szokott 
tartani itt az egyesületnél. Elmondja a pénzügyi helyzetet, ki szoktuk küldeni ezt a beszámolót minden 
képviselőnek, úgyhogy a következő is menni fog a megfelelő időben, amikor az elszámolási kötelezettsége 
van az önkormányzat felé.   
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 129/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést a tulajdonosi hozzájárulás 
adásáról a Futball Club Hatvan Egyesület részére mobil lelátó biztosításáról és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Futball Club Hatvan 
Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, Népkert u. 2.)  részére a Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában 
álló és a Hatvani Bajza József Gimnázium (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) területén található 
mobil lelátónak a MOL Magyar Kupa 3. forduló férfi szakág FC Hatvan – Ferencvárosi TC futballmérkőzés 
miatti 2021. szeptember 19-i használatához olyan módon, hogy az egyesület gondoskodik a mobil lelátó 
megfelelő időben történő szét- és összeszereléséről, oda-vissza szállításáról, továbbá azzal a kikötéssel, hogy 
az egyesület köteles a használat során a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul 
betartani és betartatni. 
Hatvan Város Önkormányzata a használat során keletkező esetleges károkért vagy eseményekért felelősséget 
nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 

Határidő: 2021. szeptember 17. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés új bölcsődei épület építési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséről 
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Papp István: Itt most a kormány is beszáll ebbe a bölcsődefejlesztési programba. Reméljük, hogy mi is 
fogunk nyerni. Nagyon reméljük. Hatvan az egyetlen kis városka a környéken, ahol növekszik a lakosság 
létszáma köszönhetően a betelepedett iparnak és a fejlesztéseknek. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 130/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az új bölcsődei épület építési 
engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Gesztenyéskert 
Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon elhelyezésre 
kerülő két csoportszobás, ütemezetten építhető bölcsőde építési engedélyezési tervdokumentációjának, 
valamint árazott és árazatlan tervezői költségvetésének az elkészítésével a V2A GRUP Építész Iroda Kft.-t 
(székhely: 3016 Boldog, József Attila utca 26.) bízza meg bruttó 5.715.000,- 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 (megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a 349/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 131/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 349/2020. (XII. 10.) számú 
polgármesteri határozat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetbe foglalva módosítja Hatvan város 
polgármesterének 349/2020. (XII. 10.) határozatát, és annak szövegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 „Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti 
hatáskörömben eljárva az AGRIAPIPE Kft.–t (székhely: 3396 Kerecsend, Ipar út 10.) bízom meg, a hatvani 
Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő terv elkészítésével összesen bruttó 7.300.000,- Ft 
keretösszeg erejéig (állapot rögzítő terv készítése 488.950,- Ft, gépi Womás tisztítás 30.734,- Ft/óra, 
csatornában lévő iszap szippantás 30.734,- Ft/óra, ipari televíziós vizsgálat 40.513,- Ft/óra és műtárgyak 
csatorna kézi tisztítás 27.940,- Ft/db, hulladék szállítás 5 m3-es konténer 41.910,- Ft/konténer, lerakóhelyi 
díj 41.910,-Ft/t egységárak figyelembe vételével). Hatvan Város Önkormányzata nevében a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósággal (székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 136/A.) és a MÁV Zrt.-
vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a munkálatok elvégzésére vonatkozó 
együttműködési megállapodást kötök azzal, hogy a munkálatok elvégzéséhez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
és a MÁV Zrt. egyenként bruttó 2.200.000,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosít, Hatvan Város 
Önkormányzata bruttó 2.900.000,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosít. 
Az önkormányzat részéről szükséges bruttó 2.900.000,- Ft pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között 
2.200.000,- Ft erejéig a „Boldogi úti csapadékvíz hálózat állapotrögzítő dokumentáció, tervezés” és a 
városüzemeltetési kiadások között 700.000,- Ft erejéig a „Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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8./ napirendi pont  
Előterjesztés járdaszakaszok javítási munkáiról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 132/2021. (IX. 17.) számú – 5 „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 Jókai utca, Toldi utca, Arany 
János utca, Apród utca és Csokonai utca rossz állapotú beton járdaszakaszainak a javítási munkáinak 
elvégzésével összesen 341,7 m2 felületen Szász József Szilamér egyéni vállalkozót (székhely: 3031 
Zagyvaszántó, Nagymező út 1.) bízza meg bruttó 6.297.130,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a tartalék kiadások között a „Közösségi Költségvetés Alap” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvani Termálvizes Strandfürdő kútjainak vízjogi engedélyezéséhez szükséges 
tervezéssel kapcsolatos döntésekről 
 
Papp István: Ezt meg kell csinálni, hogy jövőre ki tudjunk nyitni. Akkor kapjuk meg az engedélyt. Ezt saját 
erőből nem tudom, hogy…pályázati pénzünk nincsen erre, nem is lehet, ki se írtak semmit, sajnos. 
Nagy Ferenc: Nem.  
Papp István: De azért elég népszerű a strand, meg szépen fejlődik, tehát ezt meg fogjuk csinálni reményeink 
szerint. 
 
Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 133/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Termálvizes Strandfürdő 
kútjainak vízjogi engedélyezéséhez szükséges tervezéssel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város polgármesterének 431/2021. (V. 27.), 
432/2021. (V. 27.), 433/2021. (V. 27.) és 434/2021. (V. 27.) számú határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 134/2021. (IX. 17.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Termálvizes Strandfürdő 
kútjainak vízjogi engedélyezéséhez szükséges tervezéssel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani Termálvizes 
Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) területén található hideg és termál vizes kutak megszüntetésének, 
valamint a hideg és termálvizes kutak melléfúrásos felújításának vízjogi engedélyezési tervezésével az 
AQUAPLUS Kft.-t (székhely: 6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.) bízza meg bruttó 5.080.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.50 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 

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


