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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 2021. szeptember 1-jén, 900 órai kezdettel, a Hatvani Polgármesteri Hivatal kis 
termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 
Papp István  bizottsági elnök 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Bagi Miklós bizottsági tag 
Marján János bizottsági tag 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  
dr. Kovács Éva  jegyző 
Lukács László   jegyzői irodavezető 
Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető 
Rékasi Éva   Számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Baranyi Lajosné  beruházási- és koordinációs osztályvezető 
Nagy Ferenc   önkormányzati főtanácsadó 
Kodákné Nagy Ágnes  Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
Maruzsné Németh Beáta Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
Krémer Dániel  Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. ügyvezetője 
Török Éva   Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 
 

*** 

Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság mind az 5 tagja jelen van, a bizottság határozatképes. 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására            
- az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 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 31. napirendi pont után 
az alábbi három előterjesztést: 

 Előterjesztés a görbeéri üdülőterületen kamera elhelyezésével kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető     
 

 Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a létesítendő jégcsarnok 
beruházás megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról  
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető   
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 Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat megvalósításáról 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető   

 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy a három napirendi pont felvételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti három 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. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
57/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2021. szeptember 1-jei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
 
N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 
 
1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 
  
2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 
  
3. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. féléves 
pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
  Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 
4. Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.  szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak  ellátásáért  
járó megbízási díj átvállalásáról szóló megállapodás megkötéséről 
  Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető         
 

5. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat- 
végrehajtásáról 
  
6. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
  Előterjesztő az 5-6. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó az 5-6. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 
7. Beszámoló az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
   
8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata  2021.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2021. (II. 19.)    
önkormányzati rendelet módosításáról 
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9. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
10. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó támogatásról 
   
11. Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról  
  
12. Előterjesztés áthelyezett transzformátorállomás térítés nélküli átadásáról 
  Előterjesztő 7-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó 7-12. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
 

13. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
 
14. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel  
kapcsolatos döntésekről 

 
15. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 

 
16. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 

 
17. Előterjesztés a hatvani Rákóczi út 52/A. szám alatti ingatlanon létesülő dohánybolthoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről 

 
18. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Heves Megyei Szakképzési Centrum részére a 
„Fényes Okos Iskolák” program keretében megvalósuló világítótestek cseréjéhez 

 
19. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Gödöllői Tangazdaság Zrt. részére 
öntözőrendszer kiépítéséhez 

 
20. Előterjesztés elvi hozzájárulás megadásáról 2 tanterem kialakításához a Hatvani Bajza József 
Gimnázium részére a hatvani 2869/1 hrsz.-ú ingatlanon 

 
21. Előterjesztés a zárt csapadékvíz-elvezető csatornák gépi tisztításával kapcsolatos keretösszeg 
megemeléséről   

Előterjesztő 13-21. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó 13-21. napirendi pontig:  Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

         irodavezető                    
22. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 

 
23. Előterjesztés a „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 

  
24. Előterjesztés a 2021. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez igényelhető támogatási kérelem 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 

 
25. Előterjesztés az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívásához kapcsolódó támogatási kérelem 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 

 
26. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által megkötött konzorciumi 
megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

 
27. Előterjesztés a „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők felújítása” tárgyában 
megkötött szerződés módosításáról 

   Előterjesztő 22-27. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 22-27. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető          
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28. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

 
29. Előterjesztés kétnyári virágok beszerzéséről 

 
30. Előterjesztés járdaszakaszok javítási, közterületek rendezési munkáiról 

Előterjesztő, előadó 28-30. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
      városfejlesztési irodavezető     

31. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásokról 
 

32.  Előterjesztés a görbeéri üdülőterületen kamera elhelyezésével kapcsolatos döntésekről 
 

Előterjesztő, előadó 31-32. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
      városfejlesztési irodavezető     

33. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a létesítendő jégcsarnok beruházás 
megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető           
 

34. Előterjesztés az   „Önkormányzati  feladatellátást   szolgáló   fejlesztések támogatása”   című  
pályázat megvalósításáról 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
35.  Egyebek 
 
ZÁRT ÜLÉS: 
 
1. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” helyi kertművelő verseny díjazottjairól 
  Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető    
             

2. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím adományozásáról és díjazásáról   
  Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető        
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladatvégrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
58/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladatvégrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. I. 
félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
59/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladatvégrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. I. 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladatvégrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Bizottság, Kedves Vendégek! Nekem kérdésem lenne az, hogy a 
Közétkeztetési Kft. beszámolójában olvastam, hogy megigényelték a bértámogatást, meg is kapták. 
 
Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető 
Igen, megkaptuk. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm! A másik, hogy 2021. szeptember 1-jétől a Közétkeztetés köteles az 1-es típusú diabéteszes 
gyerekek étkezését ellátni. Arra lennék kíváncsi, hogy van-e erre szakember, személyre szabott-e,                     
- mondjuk a diabétesz-es ebéd, illetve az egész napi étkezés, vagy csak általánosan megkapják a 
diabéteszes gyerekek, mert ugye mindenkinek más szénhidrát mennyiségre van szüksége -, hogyan 
hajtják ezt végre?  
 
Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető 
Tisztelt Bizottság! Már 5 éve dolgozom itt, a Közétkeztetés első perctől kezdve külön diétás konyhát 
működtet az 5-ös Iskolában névre szólóan, egyénre szabottan, orvosi lelet alapján, dietetikus szakember 
végzi, felügyeli, rendszeresen napi 8 órában dolgozik, diétás szakács készíti az ételt, és igen, a személyre 
szabott szénhidrát mennyiségű ételt egyénre szabottan, névre szólóan kapják a gyerekek.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm! Ez nem tűnt ki a beszámolóból, sok szülőt érint. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megdícsérem azért a Közétkeztetést, hogy ebben az óriási alapanyag áremelkedésben nagyon jól 
működnek, habár tudjuk, hogy a saját tartalékaikat élik fel, árat nem lehet emelni, igények pedig vannak 
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a Közétkeztetés felé. Nagyon jól csinálják, nem veszteséges a cég. Árat nem lehet emelni 1 éve, nem is 
akarnánk. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
60/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-
09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Hatvani Közétkeztetési Kft. 2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
61/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-
09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
Hatvani Közétkeztetési Kft. 2021. I. féléves feladatvégrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. féléves 
pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
 
62/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 
féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 



35 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 
2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
63/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 
féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. 
2021. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel a 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásáért járó megbízási díj átvállalásáról szóló megállapodás megkötéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
64/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásáért járó megbízási díj átvállalásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért 
járó megbízási díj átvállalása tárgyában a tulajdonában álló terület nagysága arányában a határozat 
mellékletét képező megállapodás szerinti tartalommal. 
A 2021. évre vonatkozó megbízási díj átvállalására a pénzügyi fedezet bruttó 15.408.992,- Ft összegben 
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021 (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a megállapodás aláírására. 
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Határidő: 2021. szeptember 30. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladatvégrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
65/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladatvégrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
(cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
66/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és 
feladatvégrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 
(cg.száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. 2021. I. féléves feladatvégrehajtásról szóló 
szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Szeretnék egy kérdést feltenni! Azt olvastam a beszámolóban, hogy a Hunyadi téri 
nyilvános illemhely szennyvíz elvezetése nem megoldott. Akkor hova megy a szennyvíz? 
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Török Éva ügyvezető 
Van akna. Én is utána vettem észre, hogy a megfogalmazás nem jó, tehát nincs rajta a közüzemi 
hálózaton, de van akna, és onnan szivattyúzzák ki. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, csak pontosításra volt szükség. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
67/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-               
végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani 
Szolgáltató Kft. 2021. I. félévről szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
68/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Kft. féléves pénzügyi beszámolójáról és feladat-             
végrehajtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szolgáltató Kft. (cg.száma: 10-09-
037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani 
Szolgáltató Kft. 2021. I. féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
7. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Itt most nem akarom magunkat dícsérni, a kedves kollégákat, a pénzügyi szakembereket, de nagyon 
komoly munka folyt itt, hogy ez a helyzet, ami most van, azért helyreálljon ebben a nehéz gazdasági-és 
pandémiás helyzetben. Gratulálok mindenkinek a munkájához! 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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69/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2021. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
70/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 
19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
71/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó támogatásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Én ezen mélységesen fölháborodtam. Azt gondolom, hogy van, ami van, és hogy 
egyszer valaki igazságot fog tenni ebben az egész ügyben. De az, hogy az FC Hatvannak adunk oda 
kézilabda támogatásra 15 millió forintot, azt én felháborítónak tartom. Egyrészt van egy jól működő 
kézilabda csapata, vagy egyesülete a városnak. Az, hogy itt a tulajdonviszonyokkal mi lesz, nem a mi 
szerepünk eldönteni, majd eldöntik az illetékesek. De az, hogy ezzel is kihúzzuk az utánpótlás lába alól 
a talajt és máshova tesszük, hiszen ott nincsenek olyan feltételek, vagy olyan edzők, vagy olyan 
körülmények, ami biztosítaná a jövő generációjának ezt a nagyon hasznos – hiszen Hatvanban nagyon 
magas szinten megy a kézilabda –, én ezt felháborítónak tartom, és én ezt nem fogom megszavazni, 
köszönöm! 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
72/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére nyújtandó támogatásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület részére (székhely: 
3000 Hatvan, Népkert utca 2.) 2021. évben 15.000.000,- Ft összegben támogatást nyújt a kézilabda 
szakosztály működési költségeinek fedezetére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletében általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. szeptember 20. (támogatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő eszközvásárlásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
73/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a lámpatestek bérletére vonatkozó szerződés lezárását követő 
eszközvásárlásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső világítás korszerűsítésére vonatkozó V-
2006/00950/001. sz. bérleti szerződés lejárta után a lámpatesteket az eszközök jelenlegi tulajdonosától, 
a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt.-től (székhely: 6000 Kecskemét, 
Izzó u. 2.; cégjegyzék sz.: 03-10-100375; adószám: 12747494-2-03; képviseli: Szadeczki János 
vezérigazgató) élve elővásárlási jogával megvásárolja bruttó 345.476,- Ft értéken. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja, 
valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (eladó értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
74/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső világítás korszerűsítésére vonatkozó V-
2006/00952/001. sz. bérleti szerződés lejárta után a lámpatesteket az eszközök jelenlegi tulajdonosától, 
a CAMINUS Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt.-től (székhely: 6000 Kecskemét, 
Izzó u. 2.; cégjegyzék sz.: 03-10-100375; adószám: 12747494-2-03; képviseli: Szadeczki János 
vezérigazgató) élve elővásárlási jogával megvásárolja bruttó 6.894,- Ft értéken. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az adásvételi szerződést aláírja, 
valamint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
Az eszközök megvásárlásához a pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetésében az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (eladó értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés áthelyezett transzformátorállomás térítés nélküli átadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Hát ez nagyon érdekes konstrukció, mi megcsináltuk, azután átadjuk az ÉMÁSZ-nak. Nekünk muszáj 
volt megcsinálni, mert ha nincs megcsinálva, akkor ez nincs. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És miért nem ő csináltatta meg? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A zöldfelület pályázatunknál a könyvtár mellett lévő transzformátor állomást az önkormányzat szerette 
volna átvetetni, mert ott ki fog alakulni egy új rendezett területrész, tehát a mi igényünk volt az, hogy 
átkerüljön, és nekünk kell megfinanszírozni. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
75/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az áthelyezett transzformátorállomás térítés nélküli átadásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete térítésmentesen átadja a “Hatvan 43001 számú 
BHTR állomás”-t bruttó 36.720.128,- Ft értékben az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (székhely: 3525 Miskolc, 
Dózsa Gy. u. 13.) részére, amely az Ady Endre Könyvtár – 3000 Hatvan, Kosuth tér 3. szám alatti – 
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épületének udvaráról a hatvani 2994/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű, természetben a 3000 Hatvan, 
Belvárosi Római Katolikus Plébánia hátsó kapujához került áthelyezésre. 
 Felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokat megtegye, 
az átadáshoz szükséges dokumentumokat aláírja. 
 
Határidő: 2021. szeptember 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési, valamint a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
76/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 
3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített a határozat mellékletét képező 2022-2036. időszakra 
vonatkozó gördülő fejlesztési tervet az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tervek aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
77/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2021. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének felosztásáról 
szóló 243/2021. (III. 31.) számú polgármesteri határozatot a mellékelt táblázat szerinti 
költségfelosztással.  
 
Határidő: azonnal (módosításra)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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78/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Anyatejgyűjtő Állomás (3000 Hatvan, Bástya 
utca 10.) kéményének és használati melegvíz tartályának cseréjével a SZETT Szentendrei Energetikai 
és Tüzeléstechnikai Kft.-t (telephely: 2000 Szentendre, Kálvária tér 5.) bízza meg bruttó 1.035.050,- 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 „2021. évi intézményfelújítás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Csak kérdésem lenne, hogy ezt valaki tényleg figyeli, a kamerarendszert? Nem kell elmondani, hogy 
ki, meg hogy, csak kíváncsi vagyok, hogy ezt azért valaki figyelemmel kíséri-e. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Figyelik, látják, a kezelőbe nem mehet be senki. Rendőrség ki is kérhet felvételt.  
 
dr. Kovács Éva jegyző  
Tisztelt Bizottság! A közterület-felügyelők munkakörében van benne, hogy a kamerákat figyeljék, és 
így van, ha eljárás indul, a rendőrség kikérheti a felvételeket. Külön szabályzatunk is van, és ki van 
függesztve az ajtóra, hogy ki léphet be abba a helyiségbe. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
79/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének 
megnöveléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város elektronikus térfigyelő rendszerének 
üzemeltetésére, a hálózati hozzáférés biztosítására és a rendszer karbantartására a PnV Solution Bt.-vel 
(székhelye: 2142 Nagytarcsa, Árpád fejedelem utca 18.) megkötött keretszerződést módosítja oly 
módon, hogy a keretszerződésben a garanciális időn túli eszközök javítására elkülönített 3.000.000,- Ft 
keretösszeg további bruttó 459.000,- Ft-tal megemelésre kerüljön. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között szereplő „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen biztosított. 
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Határidő: 2021. szeptember 17. (szerződésmódosításra)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Véleményem van. Igen, fogott a tolluk az áremelkedésnél, de legalább az kompenzálja, hogy az 
ingyenes járat marad, de igencsak felemelték a szállítást, nyilván mindent fölemelnek, de legalább 
valami pozitívum is van, nyilván meg fogom szavazni, de én még több ingyenes járatot is el tudnék 
képzelni. Tegnap is, ahogy jöttünk hazafelé, a Tesco felé, nincs járda, és az anyuka az úttest mellett 
tolta a babakocsit a nagy forgalomban. Egyrészt jó lenne oda valami járda, vagy közlekedési rész, vagy 
valami sűrített buszjárat, mert az ott elég veszélyes a 21-esről, ahogy jönnek, meg a bevásárló 
központból. Köszönöm! 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes  
A 21-es út mellett, azon a szakaszon, ahol a kertek végei vannak, oda be van vezetve a gyalogátkelő 
helyhez a Kandó Kálmán utcába a gyalogos forgalom is, és a kerékpáros forgalom egy része is. A 21-
es út mellett nincs kiépített gyalogátjáró, de bent, a mellette lévő párhuzamos utcából pont a 
gyalogátkelő helyhez épített útvonal van. Azon kellene menni! Kis is van táblázva, hogy a Tesco felé 
gyalogút, kerékpár út, aki arra jár, az látja.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A Bercsényi úton lehet látni, hogy a Kandó Kálmán utcán merre lehet elmenni. A 21-es melletti járdánál 
nincs kitáblázva, hogy a Tesco felé ott lehet elmenni gyalog, a Kandó Kálmán utcán keresztül, a 
gyalogátkelőig. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök helyettes  
Én nagyon szerettem volna, hogy Újhatvanban is legyen a Tesco-hoz, és a temetőhöz is járat, hiszen 
onnan is 4 km, a Teleki útról a Tesco, a temető, meg a belvárosból, a szolnoki útról is. 
 
Baranyi Lajosné osztályvezető 
Benne van az új menetrendben, kettő járat is lesz.    
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
80/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VOLÁNBUSZ Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) Hatvan város 
közigazgatási területén a helyi személyszállítási közszolgáltatási feladatát a határozat melléklete szerinti 
menetrendnek megfelelően végezze 2021. október 1-től azzal, hogy az utasok a szolgáltatást 
térítésmentesen vehessék igénybe. 
 
Határidő: 2021. szeptember 3. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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17. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani Rákóczi út 52/A. szám alatti ingatlanon létesülő dohánybolthoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
81/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Rákóczi út 52/A. szám alatti ingatlanon létesülő dohánybolthoz 
kapcsolódó parkolóhelyekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Full Tabak Bt-vel (székhely: 3292 Adács, Ady 
Endre utca 2.) három parkolóhely közterületen történő létesítésére a közterületek használatáról, 
valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
19. §-a értelmében megállapodást köt a hatvani 1878/2 hrsz.-ú, Hatvan, Rákóczi út 52/A. szám alatt 
tervezett dohánybolt kialakításához kapcsolódóan. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a megállapodás aláírására azzal, hogy a megállapodást az aláírást követően utólagos 
jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 
 
Határidő: 2021. szeptember 30. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Heves Megyei Szakképzési Centrum részére 
a „Fényes Okos Iskolák” program keretében megvalósuló világítótestek cseréjéhez 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
82/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Heves Megyei Szakképzési Centrum 
részére a „Fényes Okos Iskolák” program keretében megvalósuló világítótestek cseréjéhez tárgyú 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Heves Megyei 
Szakképzési Centrum (székhely: 3300 Eger, Kertész utca 128.) részére, a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában álló hatvani 5325/2 hrsz.-ú ingatlanon található Heves Megyei Szakképzési Centrum 
Damjanich János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületeiben a „Fényes Okos Iskolák” 
program keretében megvalósuló világítótestek cseréjéhez, azzal a feltétellel, hogy a beruházással 
érintett önkormányzati ingatlanvagyonba tartozó és az ingatlanok elválaszthatatlan részét alkotó, az 
épületek rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges világítási rendszert a Heves Megyei 
Szakképzési Centrum köteles saját költsége terhére pótolni, amennyiben az ingatlanra az Egri 
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Szakképzési Centrum és Hatvan Város Önkormányzata között 2016. szeptember 22-én létrejött 
vagyonkezelési szerződés megszűnik és az ingatlan Hatvan Város Önkormányzata részére visszaadásra 
kerül.  
 
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. A 
tulajdonosi hozzájárulás a vagyonkezelőt nem mentesíti az egyéb esetleges engedélyek, hozzájárulások 
beszerzése alól. 
 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb 12 évig érvényes. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Gödöllői Tangazdaság Zrt. részére 
öntözőrendszer kiépítéséhez 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
83/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Gödöllői Tangazdaság Zrt. részére 
öntözőrendszer kiépítéséhez tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek:  
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Gödöllői 
Tangazdaság Zrt. (székhely: 2173 Kartal, Bartók Béla utca 2-10.) részére a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 0506/2 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú földrészleten 
öntözőrendszer átvezetéséhez a hatvani 0503 hrsz.-ú ingatlanról a hatvani 0507/1 hrsz.-ú ingatlanra, 
azzal a feltétellel, hogy Hatvan Város Jegyzőjének a HAT/5185-2/2021 ügyiratszámú közútkezelői 
nyilatkozatában előírt feltételeket maradéktalanul be kell tartani. 
Az engedélyköteles tevékenységet az engedélyes kizárólag érvényes közút nem közlekedési célú 
igénybevételére vonatkozó engedély birtokában kezdheti meg. A tervezett beruházás során a kérelmező 
köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. A 
tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb esetleges engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.  
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés elvi hozzájárulás megadásáról 2 tanterem kialakításához a Hatvani Bajza József 
Gimnázium részére a hatvani 2869/1 hrsz.-ú ingatlanon 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
84/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az elvi hozzájárulás megadásáról 2 tanterem kialakításához a Hatvani Bajza 
József Gimnázium részére a hatvani 2869/1 hrsz.-ú ingatlanon tárgyú előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Hatvani Tankerületi 
Központ (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére, a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában 
álló hatvani 2869/1 hrsz.-ú kivett középiskola művelési ágú földrészleten 2 új tanterem létesítéséhez. 
 
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért 
felelősséget nem vállal. A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások 
beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal (elvi hozzájárulás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a zárt csapadékvíz-elvezető csatornák gépi tisztításával kapcsolatos keretösszeg 
megemeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
85/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a zárt csapadékvíz-elvezető csatornák gépi tisztításával kapcsolatos 
keretösszeg megemeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Papi Clean Kft.-vel (székhely: 2151 Fót, Nyírfa u. 
15.) a Hatvan város közigazgatási területén lévő zárt csapadékvíz elvezető csatornák gépi tisztítási 
munkáira vonatkozóan megkötött vállalkozási keretszerződést módosítja olyan módon, hogy a 
szerződésben szereplő bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeg megemelésre kerül bruttó 3.000.000,- Ft-ra. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. szeptember 20. (szerződés módosításra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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22. napirendi pont 
Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Itt név szerinti szavazás lesz, Jegyző Asszonyt kérem, hogy vezesse le! 
 
dr. Kovács Éva jegyző 
A Közbeszerzésekről szóló törvény szerint név szerinti szavazás következik ABC sorrendben: 
 

- Bagi Miklós:  „igen” 
- Kondek Zsolt:  „igen”  
- Marján János:  „igen” 
- Palik Józsefné: „igen” 
- Papp István:   „igen” 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
86/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 23/2021. (VI. 24.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján indult, „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Next Energiakereskedelmi 
Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy 
az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati 
szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján 
alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 5.644.015,064.-Ft + ÁFA összesített 
ajánlati árat tartalmazó ajánlatot. 
A szerződés 2021. évre eső teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében szereplő 
“Városüzemeltetési feladatok” költséghelyen rendelkezésre áll, a 2022. évre szükséges pénzügyi forrás 
az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2021. szeptember 10. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés a „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Két határozat van, itt is név szerinti szavazás lesz.  
 
dr. Kovács Éva jegyző 
A szavazás egyben a két határozatról, 
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- Bagi Miklós:  „igen” 
- Kondek Zsolt:  „igen”  
- Marján János:  „igen” 
- Palik Józsefné: „igen” 
- Papp István:   „igen” 

 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
87/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a 
képviselő-testület 22/2021. (VI. 24.) számú határozata alapján indult, „Seprűgép beszerzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy az Agrolánc Ipari, Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót, Jedlik Ányos u. 35.) ajánlattevőnek a 
benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek minősül, tekintettel arra, 
hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az eljárás során kiadott közbeszerzési 
dokumentumokban előírt valamennyi feltételnek. 
 
Határidő: 2021. szeptember 10. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló tájékoztatás megküldésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
88/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a 
képviselő-testület 22/2021. (VI. 24.) számú határozata alapján indult, „Seprűgép beszerzése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének 
a SIEX Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhely: 9791 Torony, 163/19 hrsz.) ajánlattevőt 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
76. § (2) bekezdés c) pontján alapuló, a legjobb ár-érték arány szerinti érvényes ajánlatot, azaz 
20.500.000.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 26.035.000.-Ft összesített ajánlati árnak, 105 nap teljesítési 
határidőnek és összesen 36 hónap jótállásnak a vállalását tartalmazó ajánlatot. 
A szükséges pénzügyi fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében szereplő “Közösségi Költségvetési Alap” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. szeptember 10. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés a 2021. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez igényelhető támogatási kérelem 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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89/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2021. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez igényelhető támogatási 
kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium által meghirdetett, a 2021. évi Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez 
kapcsolódó támogatási kérelem benyújtását. Az igényelt támogatás összege bruttó 1.500.000,- Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívásához kapcsolódó támogatási 
kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
90/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az Agrárminisztérium 2021. évi pályázati felhívásához kapcsolódó támogatási 
kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Agrárminisztérium által 
meghirdetett, a 2021. évi Zártkerti Programhoz (ZP-1-2021) kapcsolódó „Fejlesztések a Szőlőhegyért” 
című támogatási kérelem benyújtását. Az igényelt támogatás összege bruttó 22.421.850,- Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által megkötött konzorciumi 
megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
91/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat által megkötött 
konzorciumi megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálatnak (székhely: 3000 Hatvan Radnóti M. tér 2/A. adószám: 1576835-2-10 
képviseli: Semperger Katalin) a „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási 
feladatok ellátása - 2021, (TSZR2021)" tárgyú program keretében a „Borsod-Abaúj Zemplén Megye és 
Heves Megye területén szakmatámogatási, hálózati tevékenység megvalósítása” című szakmai 
programban való részvételről szóló konzorciumi megállapodás megkötését.  
 
Határidő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés a „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők felújítása” 
tárgyában megkötött szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
92/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők felújítása” 
tárgyában megkötött szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Füzeséri Építő Zrt.-vel (székhely: 2173 Kartal, 
Alkotmány utca 55/A.) megkötött, a „Bajcsy-Zsilinszky út 4/A. sz. alatti felnőtt háziorvosi rendelők 
felújítása” tárgyú szerződést a műszaki szükségszerűségből felmerülő pótmunkák elvégzéséből 
adódóan a határozat melléklete szerinti szerződésmódosító okiratnak megfelelő tartalommal módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 13.353.825.-Ft összegű pénzügyi forrás 3.829.389.-
Ft összeg erejéig Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében szereplő “Bajcsy-Zsilinszky úti orvosi rendelő felújítása 
támogatás + önerő” költséghelyen, az azon felül szükséges 9.524.436.-Ft összeg a 4. mellékletben 
szereplő “Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2021. szeptember 10. (a szerződésmódosítás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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93/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
a hatvani Kandó Kálmán utca 3. számú ingatlan mellett a padkába 4 db fényvisszaverő felületű poller 
kerüljön kihelyezésre a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. szeptember 30. (pollerek kihelyezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
94/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
a hatvani Kossuth tér déli részén lévő valamennyi parkoló a fizető övezetbe tartozzon és kerüljenek 
kihelyezésre a határozat melléklete szerinti KRESZ táblák. 
 
Határidő: 2021. szeptember 30. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján. 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés kétnyári virágok beszerzéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
95/2021. (IX. 1.) 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 2021. évre 
szükséges kétnyári virágok beszerzésével, valamint hatvani helyszínre szállításával Horváthné 
Petrovics Anita egyéni vállalkozót (székhely: 3016 Boldog, Béke út 40.) bízza meg 1.680.500,- Ft 
(alanyi adómentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Virágbeszerzés 
közterületre” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
30. napirendi pont 
Előterjesztés járdaszakaszok javítási, közterületek rendezési munkáiról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak az öt 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
96/2021. (IX. 1.) 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 Gorkij utca, 
Munkácsy Mihály utca, Dózsa György utca, Kisfaludy utca, Zrínyi utca és Tabán út rossz állapotú beton 
járdaszakaszainak a javítási munkáinak elvégzésével összesen 304,11 m2 felületen a KOROKNAI-
ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 6.091.931,-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 
 
97/2021. (IX. 1.) 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 Széchenyi utca 
rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszai térkőburkolási munkáinak elvégzésével összesen 41,3 m2 
felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza meg bruttó 
1.348.740,-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 
 
98/2021. (IX. 1.) 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 Géza fejdelem 
utca, Tabán út, Barcsay Jenő utca és Czuczor Gergely utca rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszainak a 
javítási munkáinak elvégzésével összesen 180,8 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 
Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza meg bruttó 2.135.429,-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 
 
99/2021. (IX. 1.) 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. 
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(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Trianon tér és 
a Hajós Alfréd utca kereszteződésénél a közterület térkőburkolási munkáinak elvégzésével összesen 
152,5 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza 
meg bruttó 4.478.338,-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 
 
100/2021. (IX. 1.) 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 Kastélykert 
utca 2-4. számú társasház előtti betonlapok fugázási, helyreállítási munkáinak elvégzésével összesen 
6,4 m2 felületen a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg 98.000,-Ft 
(alanyi ÁFA mentes) 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 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
tizenkettő határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
101/2021. (IX. 1.) 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 5235/2 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Hatvany Irén u. 16-20. számú társasházzal szembeni garázs mellett 1 db ecetfa és 1 db fenyőfa 
kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db kőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Hatvany 
Irén utcában. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
102/2021. (IX. 1.) 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. 
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(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi 
hozzájárulását adja a hatvani 4568/54 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
Hatvan, Gódor Kálmán u. 8. számú társasház előtt 1 db ecetfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 
1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
103/2021. (IX. 1.) 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 2738/10 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
Hatvan, Kastélykert u. 5. számú társasház előtt 1 db csavart fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy 
a fa 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
104/2021. (IX. 1.) 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 124 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Irinyi János u. 8. számú ingatlan előtt 1 db tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db 
díszcseresznye fa ültetésével kerüljön pótlásra az Irinyi János utcában. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
105/2021. (IX. 1.) 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 2331 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 15. számú ingatlan előtt 1 db szilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 
db hársfa ültetésével kerüljön pótlásra az Esze Tamás utcában. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
106/2021. (IX. 1.) 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 5412/55 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
Hatvan, Görgey u. 31. számú ingatlan előtt 1 db kőrisfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db 
kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a Vitális Mór utcában. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
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Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
107/2021. (IX. 1.) 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 5434 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Kölcsey Ferenc u. 72. számú ingatlan előtt 2 db szilvafa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db 
gömbkőris fa ültetésével kerüljenek pótlásra a Vitális Mór utcában. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
108/2021. (IX. 1.) 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 utólagosan 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 970 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Bem József u. 
46. számú ingatlan előtt a Hatvani Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) által 
balesetveszély miatt kivágott 1 db szilvafa kivágásához azzal, hogy a Hatvan, Vitális Mór utcában 1 db 
gömbkőris fa ültetésével kerüljön pótlásra a növény. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
109/2021. (IX. 1.) 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 utólagosan 
tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 592 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Czóbel Béla u. 
9. számú ingatlan előtt a Hatvani Szolgáltató Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) által 
balesetveszély miatt kivágott 1 db berkenyefa kivágásához azzal, hogy a Hatvan, Vitális Mór utcában 
1 db gömbkőris fa ültetésével kerüljön pótlásra a növény. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
110/2021. (IX. 1.) 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 Hatvan, István király utcai útépítés miatt a hatvani 5105/3 és 5106/3 hrsz.-ú 
ingatlanok területén 1 db hamisciprus, 10 folyóméter fagyal, 3 db kúszóboróka, 1 db fügefa, 2 db 
japánbirs, 2 db jukka, 1 db boglárkacserje, 1 db mahónia, 2 db rózsabokor, 2 db borbolya, 1 db aranyeső, 
3 db leylandi ciprus, 3 db diófa, 1 db mogyoróbokor és 1 db fenyőfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növények 4 db hársfa és 15m2 talajtakaró örökzöld cserje ültetésével kerüljenek pótlásra a Géza 
fejedelem utcában. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
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111/2021. (IX. 1.) 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 ad 
tulajdonosi hozzájárulást a hatvani 4624 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Tabán út 37. számú ingatlan 
előtti földrészleten található 1 db platánfa kivágásához. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
112/2021. (IX. 1.) 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 ad 
tulajdonosi hozzájárulást a hatvani 5412/4 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Dézsmaszéki u. 15. számú 
ingatlan előtti földrészleten található 4 db meggyfa kivágásához. 
Határidő: 2021. szeptember 15.  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés a görbeéri üdülőterületen kamera elhelyezésével kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
113/2021. (IX. 1.) 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, 
Sóderos úton található hulladékgyűjtő konténer és közvetlen környezetének megfigyelésére alkalmas 
kamera (mozgásérzékelős, infralámpás, SD kártyával a felvétel rögzítéséhez és SIM kártya foglalattal 
a távlekérdezéshez és riasztáshoz) beszerzésével és telepítésével, valamint 2022. december 31-ig a 
karbantartási munkákkal Kurcsik Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bartók Béla u. 8.) 
bízza meg bruttó 585.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) 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: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
114/2021. (IX. 1.) 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, 
Sóderos úton található hulladékgyűjtő konténer és közvetlen környezetének megfigyelésére alkalmas 
kamera tartóoszlopaként alkalmazni kívánt 4 méter magas tűzihorganyzott acél kandeláber 
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beszerzésével és helyszíni telepítésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 
bízza meg bruttó 215.626,- 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: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
33. napirendi pont 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a létesítendő jégcsarnok beruházás 
megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, és  nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
115/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a létesítendő jégcsarnok beruházás 
megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert utca 2.) részére a Jégcsarnok beruházás keretében az út és a közvilágítás hálózat 
kiépítése 2. és 3. számú részszámláinak fedezetére – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
478/2017. (IX. 18.) számú, illetve 344/2020. (IX.30.) számú határozatával biztosított 480.067.334,- Ft 
támogatás terhére – bruttó 83.359.034,- Ft pénzeszközt ad át. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.  (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között “Jégcsarnok építése FC Hatvan 
Egyesület támogatása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
116/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a létesítendő jégcsarnok beruházás 
megvalósítása érdekében pénzeszköz átadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) és a 
Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Népkert utca 2.) a Jégcsarnok projekt 
megvalósítása tárgyában 2020. szeptember 30. napján a 344/2020. (IX.30.) számú képviselő-testületi 
határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal, közös megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást 
módosító okirat aláírására. 
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Határidő: azonnal (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
34. napirendi pont 
Előterjesztés az   „Önkormányzati  feladatellátást   szolgáló   fejlesztések támogatása”   című  
pályázat megvalósításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
117/2021. (IX. 1.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat megvalósításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” című pályázati felhíváson támogatást nyert pályázathoz kapcsolódóan a 
Balassi Bálint úti járda felújításának feladataival az ATLASZ-CONTRACT Kft.-t (székhely: 5137 
Jászkisér, Kittenberger utca 11.) bízza meg bruttó 43.431.720,- Ft vállalkozási díjért mint számára 
legkedvezőbb árajánlatot adót. 
A támogatás összege bruttó 20.902.215,- Ft, a pályázati önrész bruttó 20.902.216,- Ft összegben a 
126/2021. (III.4.) számú polgármesteri határozat alapján Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 
közterületek felújítása költséghelyen biztosított. Ezt kiegészíteni szükséges bruttó 1.627.289,- Ft 
összegben, amelynek pénzügyi forrása szintén a Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi 
költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a 
közterületek felújítása költséghelyen szerepel. 
 
Határidő: 2021. szeptember 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
35. napirendi pont 
Egyebek 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Szeretnék kérdést feltenni ügyvezető igazgató asszonynak a temetővel 
kapcsolatban. Több sírhely mellett elszáradt tuja van, nagyon veszélyes, egy nagyobb viharnál ki fog 
dőlni. Kinek a felelőssége ezeket kivágatni? A tulajdonosé, hozzátartozóé, aki odaültette? Vagy a 
baleset megelőzése végett lehet jelezni? Több ilyet látok a temetőben. El voltam szomorodva, a nyáron 
többször ott voltam, és őrült nagy fű volt minden felé. Tudom, hogy nagyon sokat esett az eső, meg 
kevés ember áll rendelkezésre, de ezt valahogy meg kellene oldani. Az idősebbeknek nagyon nehéz a 
nagy fűben menni, én most a belvárosira gondoltam. A tujákat többen is jelezték. Kinek a feladata ez? 

Török Éva ügyvezető 
Igen, lehet szólni a tulajdonosoknak is, csak ez egy nagyon érzékeny probléma, hiszen volt már rá példa, 
hogy mi úgy ítéltük meg, hogy nagyon nagy az a tuja, vagy fekvő tujákat is szoktak ültetni a sírokra és 
a környező sírokat zavarta, bejelentés is érkezett hozzánk, természetesen nem megváltott sírhelyről volt 
szó, mi kivágtuk, abban a pillanatban megjelent az, aki úgy gondolta, hogy az ő tulajdona, vagy az ő 
megváltott sírhelye, ezekből viták szoktak kerekedni. Természetesen kell jelezni, és vannak olyan 
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területek, ahol engedélyt kell kérni rá. Ha elszáradt tujákról van szó, meg különböző bokrokról, azokat 
az őszi időszakban szokták a kollégáink kezelni, mert nyáron a fű az elsődleges, körülbelül kéthetes 
turnusokban tudjuk vágni a temetőben, 2-3 kolléga dolgozik ott karbantartóként, két heti turnus, mire 
végig érnek az összes parcellán, és ha közben van esőzés, akkor előfordul, hogy az először vágott 
területeken már újra nagyobb a fű. Igyekszünk külsősöket is bevonni. 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! Kimondottan az elszáradt tujákra gondoltam. Vannak olyan tuják, ahol a felét már 
levágták, az egyik fele megmaradt, ami már ugyanúgy el van száradva, és ha az eldől, akkor az valakinek 
a síremlékét össze fogja törni. 

Török Éva ügyvezető 
Fogunk kezdeményezni egy bejárást főkertész asszonnyal, ő szokott segíteni ezekben a döntésekben. 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Még lenne kérdésem! Nekem több polgár, illetve több család jelezte, hogy a városi játszótereken 
illetéktelen személyek folyamatosan – pl. a Balassi úti, illetve a Fűzfa utcában van nagyon szép 
játszótér, onnan engem többször felhívott egy hölgy, akinek kicsi unokája van, hogy nem lehet kimenni, 
mert hajléktalanok vannak, sörös dobozok, üdítős üvegek vannak, mindig összeszedik, másnapra az 
telítődik, rongálják a játékeszközöket – mi lehet erre a megoldás? Máshonnan is jeleztek, hogy nem 
megfelelően vannak karbantartva a játékeszközök. Sok pénzbe került a városnak. Tudom, hogy nagyon 
nehéz ezt felügyelni, de muszáj lenne, mert a gyerekes családok, akik lakótelepen laknak, ilyen helyekre 
szoktak kimenni. Különösen hangsúlyos ott a Fűzfa úti játszótér, ahol borzalmas állapotok vannak szinte 
minden nap. Ez a család, aki jelezte nekem, kijárnak minden este, és ők szólnak is, mindig vita kerekedik 
belőle. 

Papp István bizottsági elnök 
Közterületeseknek azonnal szóljunk! 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Én is ezt ajánlottam, de mondtam, hogy mindenképpen rá fogok kérdezni. Ők összeszedik a szemetet, 
ezek direkt a szemetes mellé dobálják, a fészekhintát leszakították, szóval nagyon komoly bajok vannak. 
Nem tudom, hogy erre milyen megoldások lehetnek, nyilván, ha kimegy a közterület-felügyelő, akkor 
elszaladnak. Esténként ott olyan randalírozás megy, amivel mindent tönkretesznek, de a benti 
játszótérről is többen szóltak, úgyhogy én szeretném kérni, hogyha lehetne, figyeljünk már oda jobban, 
hogy a meglévő értékekre vigyázzunk! Köszönöm szépen! 

Papp István bizottsági elnök 
Nekünk is az az érdekünk, hogy ne tegyék tönkre. Az a megoldás, mert van sok játszóterünk, hogy 
megpróbálunk majd mindenhova tenni kamerát, és akkor rögtön lehet cselekedni. Van, ahol már van, 
oda nem mennek, nem csinálnak kárt. Ha a lakó ilyet tapasztal, azonnal szóljon a Közterület-
felügyeletnek. Szoktak járőrözni is. 
Lenne még pár gondolatom, például, hogy a cégeinket megdícsérjem, mert mindegyik nagyon jól 
gazdálkodik, jó szervezéssel. Van a szociális szolgálatunk, az is nagyon jól működik, más a feladat, de 
nagyon sok mindent csinálnak még pluszban. Mindenki nagyon jól dolgozott ebben a nagyon nehéz 
pénzügyi helyzetben is. 

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 30 perckor befejezettnek 
nyilvánította. Ezt követően Papp István elnök zárt ülést rendelt el, ahol még két előterjesztés került 
megtárgyalásra, a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 

K.m.f. 
 

 
      Kondek Zsolt              Papp István 

     Pénzügyi, Gazdasági és     Pénzügyi, Gazdasági és  
Városfejlesztési Bizottság elnök helyettese           Városfejlesztési Bizottság elnöke 


