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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. november 24-én, 9 órai kezdettel, a Hatvani Polgármesteri Hivatal kis termében 
megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 
Papp István   bizottsági elnök 
Kondek Zsolt  bizottsági elnökhelyettes 
Marján János  bizottsági tag 
Bagi Miklós  bizottsági tag 
Palik Józsefné    bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  
Lukács László   jegyzői irodavezető 
Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva    számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Nagy Ferenc   önkormányzati főtanácsadó 
Hidvéginé Rodek Erzsébet belsőellenőr 
Szombati Lajos   Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke 
Kodákné Nagy Ágnes  Hatvani Közétkeztetési 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 az ülés napirendjére a meghívóban szereplő 18. pont után 
az alábbi előterjesztéseket a következők szerint: 
 
A meghívó 17. pontja után 18. pontként: 

- Előterjesztés a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozó   
   vállalkozási keretszerződés módosításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető, 

A meghívó 23. pontja után 25. pontként: 

- Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos  
  döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 
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A meghívó 24. pontja után 27. pontként: 

- Tájékoztató a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése  
  Társulás 2021. november 19-én megtartott társulási ülésén elfogadott döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rékasi Éva számv., vagyonnyilv., -és kezelési osztályvezető 

Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy az előterjesztések napirendre vételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, hogy fenti előterjesztéseket 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: 
 
232/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
2021. november 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
 
N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 
  
1. Előterjesztés a „Hatvani  Multifunkcionális  Sport-  és Rendezvénycsarnok”  megépítésének előrehaladásáról   
    és a tulajdonjogi-használati viszonyok rendezését célzó egyeztetések további eredményéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 
 

2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 (RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

3. Beszámoló az önkormányzat 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi  
    teljesítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. intézményi közétkeztetési rezsiköltségének   
    megállapításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 2-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 2-4. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: dr. Kovács Éva jegyző 
Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet belsőellenőr 

   

6. Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

7. Előterjesztés a hatvani 831/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 6-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 6-7. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
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8. Előterjesztés a hatvani 532 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám   
    alatti ingatlan  egy  részének  versenyeztetés  útján,  nyílt  pályázati  kiírás  keretében  történő   
    bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Papp István pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági elnök 
Előadó: Rékasi Éva számv., vagyonnyilv.,-és kezelési osztályvezető  
 

9. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
   

10. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális 
      időn  túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 

11. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 

12. Előterjesztés a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszának kivitelezésére  
      megkötött szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 

13. Előterjesztés a hatvani 5. sz. vízgyűjtő terület zárt csapadékvíz-elvezető hálózatának állapotrögzítő  
      tervének elkészítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 

14. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a közterület karbantartási  
      tevékenység ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 

15. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel  
      kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
   

16. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlanon nemzetiségi önkormányzat részére  
      iroda kialakításáról és közterület felügyeleti irodák felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 

17. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

  

18. Előterjesztés a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozó  
      vállalkozási keretszerződés módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
    

19. Tájékoztató a 2021/2022. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL)    

Előterjesztő 9-19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 9-19. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
           irodavezető  

20. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása  
      tárgyában induló pályázati eljárás dokumentációjáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 

21. Előterjesztés „a Balassi B. úti járda felújítási munkálatokhoz” kapcsolódó döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

 

22. Előterjesztés a „Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című támogatási  
      kérelemhez kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 

23. Előterjesztés a „Bölcsődei fejlesztési program” tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó  
      pályázatról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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24. Előterjesztés az „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez kapcsolódó  
      döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   

25. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos  
      döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
26. Tájékoztató a 2020-2021. évi pályázatokról 

(TÁJÉKOZTATÓ - TUDOMÁSULVÉTEL)    

Előterjesztő 20-26. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 20-26. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

27. Tájékoztató a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás  
      2021. november 19-én megtartott társulási ülésén elfogadott döntésekről 
 (TÁJÉKOZTATÓ - TUDOMÁSULVÉTEL) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó:  Rékasi Éva számv., vagyonnyilv.,-és kezelési osztályvezető 

 

28. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő fogalomtechnikai módosításokról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

 

29. Előterjesztés közúti, gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

 

30. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken történő fakivágási kérelmekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

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

31. Előterjesztés az adventi programsorozat keretében mikulás csomagok és szaloncukor           
      beszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

  Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László jegyzői irodavezető 

32. Egyebek 
 
Határidő: 2021. november 24. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
1. napirendi pont 
Beszámoló a „Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok” megépítésének előrehaladásáról  
és a tulajdonjogi használati jogviszonyok rendezését célzó egyeztetések további eredményéről 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke 
Tisztelettel annyit szeretnék kérdezni a bizottság tagjaitól, hogy amit az önkormányzat küldött, meg amit mi 
küldtünk megállapodást, azt a bizottság tagjai ismerik-e?  
 
Papp István bizottsági elnök 
Igen, ott van, elolvastuk. 
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
Nem, amit a polgármester úr küldött vissza, azt ismerik-e? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismerünk mindent, elolvastam tegnap oda-vissza, kétszer. 
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
És a bizottság tagjai? Erre nem kaptam meggyőző választ. Ez azért fontos, Elnök Úr, mert gyakorlatilag tudjuk 
az önkormányzat részéről a végcélt, ami nem tisztességes, de ez egy másik történet. Valakivel úgy megegyezni, 
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hogy a másik fél, az önkormányzat nem akar, nehéz. Azért kérdeztem, mert az önkormányzat által megküldött 
anyag teljesen ellentmond a jelen pillanatban érvényben lévő szerződésünknek, sőt már nem is próbálja a látszatot 
sem fenntartani. Csak egy érdekességet szeretnék kiemelni, és a bizottság tagjai, ha eddig nem tették, nézzék 
meg, ma már az időbeni hasznosítást 70-30% helyett, 40% alá csökkentené az önkormányzat, tehát ez már a  
TAO törvénynek ellentmond, amit éppenséggel kaptunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Csak itt jegyezném meg, hogy a 20%-ról van szó a TAO törvényben, mi 70-et adtunk. 
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
Nem! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Majd el kell olvasni, 20% maximum. 
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
Az a külsősnek van, de majd megnézem. Azt azért szögezzük le, hogy azért nem működik ma ez a sportcsarnok, 
mert 20 hónappal az elkészülte után, az önkormányzat nem tudta, vagy nem akarta még az infrastruktúrát 
kiépíteni. Mintegy 4 hónap eltelt azóta, amióta az utolsó dolgot meg kéne tenni, kimondottan a csapadékvíz, és 
ez sem sikerült. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Most olyan gesztusok vannak itt, amik először is voltak, mindent bevállalnánk, csak gyakorlatilag a minisztériumi 
állásfoglalások is úgy vannak, hogy az önkormányzatot illeti meg a tulajdonjog. Az, hogy ilyen szerződés volt 
annak idején kiírva, nem tartottam szerencsésnek, de hát akkor ez volt. Megépült, nem tudjuk használni, és azt 
veszem észre, hogy mindig, ha bármit akarunk csinálni, nem jó semmi. Sejtem én, hogy honnan fúj a szél, már 
említettem ezt, tudjuk mi azt nagyon jól, de mi mindent megtettünk azért, hogy ez működjön, és a városé legyen. 
Hallottunk olyanokat is, hogy a polgármester akarja megvenni, ilyen blődségeket terjesztettek valakik, de 
ilyesmiről szó sincs, miből is tudná megvenni. Mindent megteszünk azért, hogy ez az épület a városé legyen, és 
meg is fogunk, a bíróság majd lejátssza. Még van időnk, még 10 év, addig majd lesz vele valami, az állam észbe 
kapott, és rátette a jelzálogjogot, hogy ne lehessen bizonyos dolgokat ott szépen elintézni, és hát ugye ez 
probléma, mert aki tulajdonjogot akar szerezni, és a bíróság úgy ítélkezik, vagy nem úgy ítélkezik, és mégis 
megpróbálja, akkor ki kell fizetni ezt a 2,2 milliárd forintot, ami nem kevés pénz. Ennek az épületnek az értéke 
már nem ennyi, tudjuk nagyon jól. Körülbelül, szerintem olyan 6 milliárd forint az értéke jelen pillanatban. 
Mindent megteszünk, hogy a városé legyen. Ezt ki kell várjuk, és türelmesek vagyunk, a kompromisszum 
készségünk ott van, le van írva feketén, fehéren. Kétszer áttanulmányoztam. Nektek is jobb lett volna, hogy ha 
az eredeti tervhez ragaszkodtok, csakhogy ez másról szól. Ha az eredeti tervhez ragaszkodtok, gyönyörűen 
működött volna a rendszer, pénzt is kaptatok volna, amennyi kellett volna, minden szponzori pénz ki lett volna 
téve nektek, úgyhogy működött volna. Nem tudom, meddig fog tartani, majd kiderül. Röviden és tömören nagyon 
szomorú vagyok. Mindig, amikor megyek, ránézek a hídról a sportcsarnokra, és borzasztó, hogy ott van, de nem 
tudjuk használni. Tudjuk, hogy ki intézkedik a háttérben sajnos, és ő nem úgy áll a dolgokhoz a város irányában, 
ahogy kellene, de ez egy másik kérdés. 
 
Kondek Zsolt bizottsági alelnök 
Azzal vádolni az önkormányzatot, hogy nem korrekten járt el, miközben nem mi mondtuk fel azt a szerződést. 
Támogatást adtunk, ingyen kaptok a feneketek alá úgymond egy sportcsarnokot, tehát amiért keresztbe egy 
hajszálat nem kellett tennetek, hiszen minden technikai hátteret, minden támogatást megkaptatok ahhoz, hogy 
legyen egy sportcsarnokotok. Azt értem én, hogy most, ha a kisujjunkat nyújtjuk, akkor az egész karunk kell. Ez 
a mostani megállapodás, amit benyújtottatok, borzasztóbb, mint az előző. Az, hogy nem mondjátok ki, hogy kell 
a tulajdonjog, de mégis ki van mondva belül, én nem értem. Már réges-régen használhatnátok a csarnokot, 
működhetne az egyesület korrektül, az első megállapodás szerint, ami egy igen jó megállapodás volt, ezt 
mindenhol elismerték, sőt, a Belügyminisztérium is megállapította nyilatkozatban, hogy nekünk van igazunk. 
Nem lehet a közpénzeket, közvagyont magánszemélyek kezébe átjátszani. Régen ez működött, persze, tudom. 
Rengeteg közvagyont tapsoltak el, mi erre a sportcsarnokra vigyázni akarunk, és ez a városé, bárki bármit 
kavarhat, ezt nem fogjuk átengedni. A másik dolog pedig a támogatás. Ha engem elküld az asszony, azért, hogy 
hozzak tejet, és én sört hozok rajta, akkor szétveri a fejemet, ami természetes dolog. Most miért vártok csodát, 
hogy kaptatok támogatást, nem tudtok vele elszámolni, hogy mi ezt most reklamáljuk? 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Nekem ez az egész helyzet már egy bohózatba illik. Itt van egy megépült sportcsarnok, mindenki hozzátette, amit 
hozzá kellett tenni, és még mindig ott tartunk, hogy nem tudjuk átadni a tisztázatlan viszonyok miatt ezt a 
csodálatos sportcsarnokot, amiért évtizedek óta harcolt a város. Most csak a polgárok szempontjából, meg a 
sportolni vágyók szempontjából mondom, hogy miért kell ez a méltatlan, folyamatos vita? Itt van, megépült, 20 
hónapja nem használjuk, állagában tönkre fog menni, ha erre nem vigyázunk, ha ezt nem gondozza senki. Mikor 
lesz ennek már vége? Mikor közelítenek úgy az álláspontok, hogy mindenki a legjobb érzése szerint tudja ezt 
használatba venni, használatba adni, és egyszer végre a hatvani emberek tudják ezt használni? Itt van egy város, 
ahol nincs egy rendezvényterem, ahol nagyobb befogadóképesség van. Ezt annyira méltatlannak tartom, hogy 20 
hónapja megy ez a huzavona, hogy kié, mié, mikor lesz, hogy lesz. Miért nem lehet már megegyezni? Erre lennék 
kíváncsi. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Szerinted ki a hibás? 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem vagyok bíró, én nem tudom ezt így elmondani. Amit leír a Belügyminisztérium, annak ellenére, hogy én 
nem kedvelem őket, elfogadom. Elfogadom a tényeket, elfogadok abból is tényeket, amit a Kézilabda Szövetség 
mond. Miért nem tudjuk ezt közös nevezőre hozni? 
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
Bár Elnök Úr itt Nostradamusi sejtelmekkel jött, nincs mögötte senki, sőt, ha lenne egy kis támogatás arról az 
oldalról, ezt már régen le lehetett volna zárni, hiszen fillérekről van szó, különben 4 milliárd körül van ennek az 
értéke. Zsolt, ha már szóba hoztad ezt a támogatást, az a gáz, hogy nem ismeritek ezeket az anyagokat, nem 
ismeritek ennek az előzményeit. 2018-ból elmaradt anyagokat kaptunk meg 2019-ben többszöri felszólításra, ami 
Kodálynak a felújítása volt, amit az önkormányzat nem tudott megcsinálni. Ez egy olyan pénz, amit mi adtunk 
az önkormányzatnak, hogy alapja legyen, be tudjon adni egy pályázatot, mert nem volt idő. Ezt a polgármester 
úrral megbeszéltük, tehát az 5,6 millió úgy van, hogy nem kaptuk meg, illetve visszautaltuk. Csak azért mondom, 
hogy tudjad, de nem tudod, abszolút nem érdekes. Nem azért nem működik, mert mi vitázunk, azért nem működik 
a csarnok, mert 20 hónap eltelt az átadástól, és nincs meg az infrastruktúra, amit az önkormányzat vállalt. Ha ez 
elkészült volna, akkor működhetne. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Most akkor kié a sportcsarnok, a tiétek vagy az önkormányzaté? 
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
A miénk! 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor miért nem csináljátok meg? 
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
Azt az önkormányzat vállalta.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor miért nem csináljátok meg, mert ha az enyém, megcsinálom. 
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
István, majd Feri elmondja neked. A pályázatban nem volt benne ez a lehetőség. Az önkormányzat ügyes volt 
abból a szempontból, hogy a megépülő jégcsarnoknak az útja ez tulajdonképpen, de ezt ott kellett volna 
megcsinálni. Tehát nem azért nem működik, mert vitázunk, azért nem működik, mert nincs út. Ha lett volna út, 
van használatbavételi engedély, és működik. Ez az egyik. A másik, amit szeretnék elmondani, Zsolt. Az a baj, 
hogy bizottsági elnök vagy, itt meg tag, és azt se tudod, hogy mi történik körülötted ezzel kapcsolatban. Soha 
nem mondtuk fel ezt a szerződést. Mutasd meg, hogy hol mondtuk fel! Mi azt mondtuk tavaly áprilisban, hogy 
ha az önkormányzat nem tudja rendezni az áfát, akkor térjünk vissza az eredeti helyzethez, meg akkor kaptunk 
egy nagyon megalázó használati javaslatot. Most, legutóbb itt voltunk, az önkormányzat kimondta, hogy kifizeti 
az áfát. Mondtuk, hát akkor nagyon jó. Az is volt ezen a megbeszélésen - ti nem tudtok erről -, hogy mi azt 
mondtuk, hogy a Pénzügyminisztériumnak - az önkormányzat javasolta-, elmegy egy olyan szándéknyilatkozat, 
amiben le van írva, hogy nem kell fizetni áfát, akkor azt mi tudomásul vesszük, ugyanis a felelősség az elnökön 
van, amikor ezt aláírja. Vannak itt pénzügyi szakemberek, kérdezd meg. Áfa fizetési kötelezettség most is van, 
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az a kérdés, hogy mennyi, nyolcszázvalamennyi, vagy a használati joggal csökkentett ötszázvalamennyi. Most 
mondta az önkormányzat, hogy igen. Tehát nem mondtuk fel a szerződést. Többször elmondtuk, hogy ha ezt az 
áfa kérdést rendezzük, a mi részünkről rendben van, nincs gond, de nem lehet aláírni valamit, hogy 
nyolcszáztizennégy vagy ötszázhatvanmillió - már nem tudom pontosan -, áfát be kéne nekünk fizetni. Ezt nem 
lehet. Utána jött ez a másik, - homályosak ezek a megfogalmazások -, hogy majd támogatja, meg egyebek, szóban 
erről mi beszéltünk. Akkor meg is beszéltük az ötvenmilliós támogatást, az FC Hatvan - megyei focicsapat - most 
már 65 milliót kap, de nem érdekes. Ez soha nem lett leírva, és mi nem csináltunk mást, csak azt mondtuk, hogy 
ezt a szerződést számszakosítsuk, és hihetetlen felzúdulás volt. Az utolsó utáni gondolatom: 150 milliós cég, ami 
üzemelteti. Volt, amikor mi erről beszéltünk, sajnos erről sem tudsz. 45 millió forintról beszéltünk, hogy 
körülbelül annyiból lehetne üzemeltetni éves szinten, az önkormányzat azt mondta, hogy sok. Most 150 milliós 
céget akar erre létrehozni akkor, amikor van a városnak egy üzemeltető cége, meg egy programszervező cége. 
Ott van egy nagyon kedves srác, aki ennek a vezetője. Mit fog csinálni 150 millió forinttal, amikor 45 millió 2 
éve sok volt? Érted ezeket a problémákat? Mi mind azt mondjuk, hogy nyitottak vagyunk, csak amikor 
megrendelték a hátunk mögött ezt a munkát, mi aláírtuk, és tudod miért? Azért, mert odarohantak hozzánk, 
Lestyán Balázs, meg a Zsuzsi, hogy ha most a Péter nem szavazza meg, és nem írja alá ezt a szerződést, akkor 
levonul a kivitelező. Tudod, hogy hanyad fokon bukta már be a város a szárazmalmot, és mennyibe került ez a 
városnak, és mennyi volt az ügyvédi költség? Mi ezt nem akartuk, és a Péter aláírta jóhiszeműen. Mentek a 
levelezések, hogy megkapjuk ezt a pénzt, ebből van az egész probléma. Péter jóhiszemű volt és aláírta, mert jött 
a választás, és mindenki pánikba esett, jaj, akkor majd mi történik. Ezt nem akartuk. Egy bűnünk van, hogy 
túlságosan is együttműködtünk az önkormányzattal, hiszen 2016-ban, mikor jött az, hogy az önkormányzat 
tulajdonba szeretné venni, akkor mi leléphettünk volna ebből a projektből, én voltam az, aki rábeszélte Pétert, 
sajnos, hogy közösködjünk az önkormányzattal, és csináljuk ezt, vagy mi csináljunk egy kisebb csarnokot a 
meglevő pénzünkből, ami már régen állna. Az önkormányzat megígért fűt-fát, csak nem írt le semmit. Azért, 
hogy mit kaptunk erről, hogy én akarom a családomnak, meg hasonlók, azért ez durva. Azt gondolom, ha 
valakivel meg lehet állapodni, akkor velünk meg lehet. A legnagyobb problémánk, az áfa-kérdés megoldódni 
látszik, hiszen kimondásra került, hogy kifizeti az önkormányzat az áfát, részünkről rendben van, ezt kell 
megérteni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A bíróságon kell elmondani, Lajos. 
 
Szombati Lajos a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
Nem kérünk sokat, egy FC Hatvan-nyi támogatást sem kérünk, ennyi lenne az egész. 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Mindenképpen szeretnék reagálni, nagyon sokszor elmondtuk már az út és csapadékvíz témakörét, de szeretném 
újra tisztázni a dolgot. Amikor a műszaki átadás-átvétel előkészítése ment, tisztáztuk, hogy a használatbavételi 
engedélyhez kell egy útcsatlakozás a sportcsarnok részére. Ezt az útcsatlakozást ideiglenes módon biztosította az 
önkormányzat, kiépítésre került. Tehát még egyszer elmondanám, hogy ez nem akadálya a használatbavételi 
engedélynek, tehát az útcsatlakozás rendelkezésre áll. A végleges út, ami a jégcsarnok útja, valóban most készült 
el, de ettől függetlenül – mivel tudtuk, hogy ez a beruházás nem tud addigra elkészülni, mire a használatbavételi 
eljárás folyamatba lép – ideiglenes útcsatlakozással ezt megoldottuk, kiépítésre került, engedélyünk van rá, 
minden rendelkezésre áll. 
Az egész területnek a csapadékvíz elvezető rendszerének a kiépítését is ezzel párhuzamosan elindítottuk, de a 
csapadékvíz elvezetését másik három módon is meg lehetne oldani. A terület csapadékvíz elvezetés 
problémakörének a megoldása úgy, mint az útcsatlakozás megoldása is egyébként, az építtető feladata lett volna. 
Az önkormányzat ezt plusz feladatként úgy tudta vállalni, hogy más projektbe betette. A csapadékvíz elvezetés 
témaköre soha fel sem merült hiányként, hogy ez akadályozná a használatbavételit, ez egy pár hónapja derült ki, 
hogy nem megoldott. Tehát ez így tiszta. Valóban, a használatbavételi engedélyhez kell a sportcsarnokot 
körülvevő parkolónak a forgalomba helyezése, és ehhez valóban kell egy csapadékvíz rendszer, amire rá lehet 
kötni, de ott a terület körül van még másik három pont, amire rá lehet kötni, csak végig kell járni az engedélyeit 
ezeknek is, de ez nem az önkormányzat feladata, ezt sose vállalta. Azt vállalta, hogy kiépít egy csapadékvíz 
elvezető rendszert, de ennek hosszú folyamata van, és ennek a vízjogi engedélyének megszerzése van 
folyamatban, ami hónapok óta húzódik. Tehát megépítésre került májusban, az engedélyezési folyamat van még 
hátra, elméletileg november 28. a véghatáridő a hatóságnak. Ezt követően lehet az épületnek, meg a parkolónak 
a használatbavételét elindítani. Egy külső szemlélőnek ez lehet, hogy nagyon bonyolultan hangzik, de egymásra 
épülő engedélyekről van szó, de az engedélyek megszerzését mindenképpen az egyesület tudja megtenni, nyilván 
közreműködés kell az önkormányzattal, vagy együttműködés, ez borult fel az előző év márciusában a műszaki 
átadás-átvételt követően. 
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Az engedélyezési témakörre reagálnék: a megállapodás tervezetben kért összegekkel kapcsolatban látszik, hogy 
az önkormányzat vállalta az áfa-részt, a pótmunka részt. Amit nem tud vállalni, hogy 15 évre 50 millió forintos 
támogatást egy egyesületnek leírjon egy megállapodásba, és még van más apró is, csak ezek a lényeges pontok. 
Ami még hátra van, nagy falat szerintem, ez az 50 milliós évenkénti támogatásban való megegyezés, meg a 
használati idő. Ebben látok nagy távolságot a két fél között, de személyes egyeztetésre nem került sor, így nem 
tudnak az álláspontok közeledni, a leírt anyagban pedig még nagy a távolság egymás között. Nem szeretnék 
minden pontra reagálni, de ha úgy gondoljátok, hogy van fontos pont még, szóljatok. 
 
Kondek Zsolt bizottsági alelnök 
Igen, az elszámolásokkal kapcsolatos pontban ért itt egy vád bennünket. 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Igen, a BM elszámolás. Erre is többször reagáltam már, le is írtuk, hogy azzal nem oldódik meg a BM elszámolás, 
hogy az önkormányzat által átutalt BM támogatás összegét az egyesület tovább utalja a kivitelezőnek, vagy 
bármely, a projekthez kapcsolódó szolgáltatónak, mert a TAO elszámolás rendszere olyan, hogy először ki kell 
fizetni egy 300 milliós számlát valamilyen forrásból, önerőből, vagy valamilyen más támogatásból. Ez kifizetésre 
került a mi estünkben a BM támogatásból, és a kivitelezői számlák, úgy kerültek záradékolásra, hogy a TAO 
támogatás elszámolásához lett igénybe véve a számla. A végén pedig mi ott maradtunk a 27 millió forinttal, amire 
már nem jutott forrás, mert az egyesület által megigényelt TAO összeg, vagy más forrás nem került beforgatásra 
a kivitelezői számla kifizetésére. Tehát itt van a félreértés megint a két fél között. Attól, hogy az egyesület tovább 
utalta a BM támogatást a kivitelezőnek, ha egyszer nem úgy záradékolta a számlát, és nem úgy került benyújtásra, 
ahogy az a BM támogatáshoz kell, hogy elszámolható legyen, akkor nem tudjuk elszámolni. Ezt is elmondtam 
már többször, tehát ez a probléma a támogatással.  
 
Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
Tehát a pénz meg van, mi megkaptuk, kifizettük. Ez egy olyan jellegű probléma, amit, le kéne ülni a Péterrel, és 
ezt rendbe kéne tenni. Ez a pénz nincs, de azt mondjuk meg kéne kérdezni, hogy a 75 milliót, amikor 
átterveztették, nem mi hoztuk, hanem a tervező, tudjuk, hogy ki hozta, indokolatlan volt, rögtön buktunk 11 
millió áfát, mert amikor ez alá lett írva, 40 milliót át kellett küldeni a cégnek, és nem tudtuk visszaigényelni az 
áfát, mert akkor még nem voltunk áfásak. Azt gondolom, ha leülnénk, ezt is meg lehetne beszélni, csak akarni 
kell. Tavaly október óta nem kaptunk ilyen jellegű kérést, felajánlottuk, hogy segítünk, leülünk és megnézzük. 
Azt gondolom, hogyha Nagy Ferencen, meg rajtam múlna, akkor mi ezt nagyon gyorsan rendbe tennénk. Másfél 
hónap nem lett volna kevés, hogy tárgyaljunk, de sajnos utána én lettem Covidos. Akkor azt is meg lehetne 
beszélni, hogy az nem 50, hanem mennyi, hány éven keresztül. Az van a szerződésben, ha emlékszel rá, hogy az 
önkormányzat adhat, nem az van, hogy ad. 15 évet írunk alá, az önkormányzat meg adhat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Meglátjuk, hogy mi lesz. Szomorú, hogy ez így húzódik, nagyon rosszul volt kiírva a pályázat annak idején. Itt 
csak az önkormányzat felé lehetett volna elindítani a dolgot, vagy kerekperec kimondják, hogy az egyesületnek 
írják ki, és az egyesület kap mindent. Rosszul lett kiírva, és mi isszuk a levét. Mi harcolunk a jogainkért. Annak, 
hogy ki mennyit kapott erre a sportcsarnokra, bizonyos okai voltak, meg ki szerezte a TAO pénzt, meg ki kapta 
a TAO pénzt. Hát persze, mert úgy volt kiírva a pályázat, hogy ki szerezte a TAO pénzt, nagyon jól tudjuk, és ki 
járt ennek utána, hogy ezt megkapjuk. 
 
Marján János bizottsági tag 
Örülök ennek, most a legjobb helyzetben vagyunk ahhoz, hogy ebből megállapodás legyen hamarosan, legalábbis 
én azt látom mindkét fél részéről. Egy szerződési megállapodást jogilag vagy a bíróság mondhatja fel, vagy a két 
fél egybehangzó akaratával. Ez nem történt meg egyik esetben sem. Én már 2 éve mondom, hogy menjünk 
bíróságra, és fejezzük be ezt az egész ügyet, döntse el ő, mert az a legegyszerűbb, aztán valamilyen ok folytán 
sajnos nem fogadta el ezt se az egyesület, se a polgármester úr. Zajlik ez a nem tudom mihez hasonló 
szappanopera most már elég régóta. Nagyon sajnálom ezt az egész szituációt, a hivatalban dolgozók, és az 
egyesületnél dolgozók miatt is, ez a város szerintem is többet érdemel, legalább egy megállapodást össze kell 
hozni, muszáj lenne, úgyhogy én arra kérném a feleket, meg a hivatal dolgozóit, hogy próbáljanak meg ebben 
lépni, és az a megállapodás jöjjön létre. A személyes sértettséget, és az érintettséget mindenkinek egy kicsit félre 
kellene tenni, és ezen túllendülni. Ahogy mondtad a Ferenccel kapcsolatos véleményedet, én ezt látom a 
Balázsék, és a Richárd részéről is, hogy szeretnék már ezt a lakosság részére átadni, de ez nem sikerül, akkor 
megyünk a bíróságra, hogy döntse el az. Higgyétek el, nem ér ennyit az egész, hogy mindenki belerokkanjon. 
Valakik már kivonultak ebből az egyeztetésből elég régóta, megértem őket. Ez nem tesz jót senkinek se. Most 
azt látom, hogy az akarat meg van mind a két fél részéről, mindenki álljon föl és jelentse be, hogy itt van, a városé 
lett ez a csarnok, nagyon örülnék neki.   
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Szombati Lajos, a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alelnöke  
Amikor azt mondtam, hogy Ferivel meg tudnánk állapodni, nem a baráti kapcsolatunkra gondoltam, vagy valami 
mutyira, hanem a szakmaiságról beszéltem. 
 
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: 
 
233/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a „Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok” megépítésének előrehaladásáról és a 
tulajdonjogi-használati jogviszonyok rendezését célzó egyeztetések további eredményéről szóló beszámolót, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
(nyilvántartási száma: Egri Törvényszék 1388, székhelye: 3000 Hatvan, Nagy Lajos király útja 9.) által 2021. 
november 11. napján a hatvani 5331/40 hrsz.-ú ingatlanon létesült sport- és rendezvénycsarnok tulajdonjogának 
és az ezzel összefüggő járulékos kérdések rendezése tárgyban megküldött, a határozat mellékletét képező 
megállapodás tervezetét nem fogadja el. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 2018. december 14. napján kelt 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodás rendelkezéseinek megfelelő 
megállapodás létrehozása és aláírása érdekében a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel további 
egyeztető tárgyalásokat folytasson. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. 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 
módosítás elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem szavazat 
nélkül a következő határozatot hozta: 
 
234/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta 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. 
 
3. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A beszámolóban a 17. oldalon szerepel ismételten a szennyvíztisztító telep csatorna hálózat bérleti díja, ’18., 
’19., ’20., ott is tartoznak, ’21-ben is tartoznak, Apc, Ecséd, Szűcsi, Hatvan 3-as útnál, az is, nulla teljesítés van. 
Miért van ez? 
 
Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
A Heves Megyei Vízmű üzemelteti azt a szennyvíz- és ivóvíz hálózatot, ami tulajdonképpen az önkormányzat 
beruházása volt, és a megállapodás szerint az önkormányzat bérleti díjat kell, hogy számlázzon irányukba, ők 
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pedig beruházással fizetik meg, úgymond kompenzálják ezeknek a számláknak az összegét. A számlázás 
betervezésre került, minden évben el is készült a számlázás, a beruházások pedig az utolsó 1-2 évben, nem abban 
az ütemben készültek el, ahogy azt tervezték. Van erre egy gördülő fejlesztési terv, a műszaki irodával minden 
évben egyeztetnek, és van egy kis lemaradás a Vízmű részéről. Jelen pillanatban is folynak egyeztetések, egy 
nagyobb összeg felhalmozódott, de reméljük, hogy a rendszeren történt beruházásokkal ez csökkenni fog.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Akkor ez majd biztos rendeződik. További kérdésem, hogy a HACS pályázat-VOKE felújítás 36 millió, nulla 
százalékos teljesítés, ez miért van így? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
Már kiutalásra került a MÁK-os számlára, azt hiszem, október 28-án. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Forgalmi rend felülvizsgálata, előirányzat 4.953 e Ft, felhasználás nulla, pedig a belvárosi dugó miatt nem lehet 
közlekedni. Nem valósult meg a felülvizsgálat. Forgalomszámlálás megrendelése 2 millió Ft, az sincs 
felhasználva. Miért? 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
Ezek előző évből maradtak ott a költségvetésben, korábban a forgalmi rend felülvizsgálatot megcsináltattuk, kész 
is van a dokumentáció, és a forgalomszámlálás is elvégzésre került a közösségi költségvetés kapcsán.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Továbbra sincs felhasználva a pedagógus továbbképzési pénz, közoktatási szakértői díjak, és a kábítószer 
egyeztető fórum előirányzatokból, ahogy már az előző években sem volt. Ennek mi az oka? 
 
Lukács László aljegyző 
A pedagógusok továbbképzését minden évben betervezzük, azt hiszem, tavaly volt is képzés, több tízezer forint 
egy-egy ilyen előadónak a szervezése, és egyéb költségek. Itt a pandémia is közrejátszik, osztályvezető asszony 
folyamatosan egyeztet az óvodavezetőkkel, havonta, kéthavonta vannak megbeszélések. A kábítószer egyeztető 
fórummal kapcsolatban pedig lett volna pályázati lehetőség a Heves Megyei Önkormányzat részéről, de ez 
valahol elakadt. 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Volt kapcsolatfelvétel, ígéret, és úgy volt, hogy ez az összeg felhasználásra is kerül, de a megye nem jutott hozzá 
végül is ehhez a pályázati pénzhez, így elakadt. 
 
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: 
 
235/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az önkormányzat 2021. I-III. negyedévi 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-III. negyedévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. intézményi közétkeztetési rezsiköltségének megállapításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Teljesen egyetértek, de szívesen vettem volna, ha egy hozzávetőleges összeget tartalmaz az előterjesztés 
tájékoztató jelleggel. Értem, hogy nagyon drága minden, csak egy tájékoztató jellegű táblázat hiányzik nekem 
ebből az előterjesztésből, de természetesen támogatom. 
 
Kodákné Nagy Ágnes ügyvezető 
2018. óta nem volt térítési díj módosítás. 
 
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: 
 
236/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. intézményi közétkeztetési rezsiköltségének megállapításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetés Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Géza 
fejedelem utca 2.) intézményi közétkeztetési rezsiköltségét 2021. december 1. napjától 100%-ban állapítja meg. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésében az egyéb szakfeladatok között az 
„Általános iskolai és kollégiumi étkeztetés” költséghelyen rendelkezésre áll, továbbá a 2022. évi költségvetésbe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének 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: 
 
237/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2022. évi belső ellenőrzési 
tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvan Város Jegyzője” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
238/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bölcsőde építése céljából a Magyar Állam tulajdonában álló 
hatvani 2600/5 hrsz.-ú, szántó megnevezésű, 1 ha 2332 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése 
érdekében vételi ajánlatot tesz a Nemzeti Földügyi Központ felé az önkormányzat által készíttetett 
értékbecslésben meghatározott 6.368.000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 8.087.360,- Ft vételáron. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ajánlat és a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. november 30. (vételi ajánlat megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
239/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a bölcsőde létesítéséhez szükséges ingatlanokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bölcsőde építése céljából a Magyar Állam tulajdonában álló 
hatvani 2600/2 hrsz.-ú, kivett saját használatú út megnevezésű, 527 m2 nagyságú ingatlan önkormányzati 
tulajdonba kerülése érdekében értékbecslést készíttet az ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi jogokat gyakorló 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részéről megjelölt értékbecslővel (ANZSÓ 2001 Kft., illetve City-Form Kft.) 
legfeljebb bruttó 100.000,- Ft költségen. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. november 30. (értékbecslés megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 831/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 
(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: 
 
240/2021. (XI. 24.) 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 17. 
pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képező hatvani 831/2 
hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Apafi utca és Zöldfa utca között elhelyezkedő, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 261 m2 nagyságú ingatlant bruttó 304.800,- Ft, azaz Háromszáznégyezer-nyolcszáz forint 
vételáron Szilágyi Sándor (lakcím: 3000 Hatvan, Zöldfa u. 14.) részére elidegeníti. 
 
Határidő: 2021. november 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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8. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 532 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatti ingatlan 
egy részének versenyeztetés útján, nyílt pályázati kiírás keretében történő bérbeadására vonatkozó 
pályázat kiírásáról 
(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: 
 
241/2021. (XI. 24.) 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. 
pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani 532 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi 
út 29. szám alatti ingatlan egy részének bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 
 
Határidő: 2021. november 26. (a pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a négy határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
242/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan városában 2022. I. félévben elszámolásra 
kerülő, a bérleti díjból eddig megvalósított, illetve a még tervezett víziközmű felújítási munkákat az alábbiak 
szerint: 

1.) Ivóvíz ágazaton tervezett in-house munkák: 

Czuczor Gergely u. ivóvízvezeték rekonstrukció: 180 fm D90 KPE, 
 vezeték és 9 db házi bekötés rekonstrukció: nettó 8.900.000,- Ft 
 
Összesen ivóvíz ágazat:  nettó 8.900.000,- Ft 

2.) Szennyvíz ágazaton végzett és tervezett in-house munkák: 
 
Szennyvíztisztító telep 2 db gépi rács cseréje nettó 18.500.000,- Ft 
(részben megvalósult) 
 
Szennyvíztisztító telepen szivattyúk cseréje nettó 12.500.000,- Ft 
(részben megvalósult) 
 
Kistelek szennyvízbekötés rekonstrukció nettó 850.000,- Ft 
 
Közterületi szennyvíz szivattyúk cseréje nettó 20.500.000,- Ft   
 
Pázsit utcai lakótelep szennyvíz csatornahálózat diagnosztika, szükség szerint 
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engedélyes terv készítés kiváltásra vagy átépítésre nettó 2.200.000,- Ft 
 
Összesen szennyvíz ágazat:  nettó 54.550.000,- Ft 
 
Tervezett in-house munkák 1. + 2. pont nettó összesen: 63.450.000,- Ft 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
ivóvíz/szennyvíz ágazati munkákhoz kapcsolódó vállalkozási szerződések megkötésére. 
 
Határidő: 2021. december 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
243/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ivóvíz és a szennyvíz közmű vonatkozásában a 2021-2035. 
évi gördülő fejlesztési terv beruházási és/vagy felújítás pótlási tervrészének módosítását elfogadja, a tervekben 
foglaltakat a határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: 2021. december 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
244/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 138/2019. (II. 21.) számú határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
245/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás ellátásával kapcsolatos beruházásokról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Heves Megyei Vízmű Zrt. (3300 
Eger, Hadnagy u. 2.) részére a víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése tárgyú pályázatban foglalt 
beruházások megvalósítása érdekében az alábbi műszaki tartalommal: 

1. Hatvan 1. és 3. számú hálózati szivattyúk cseréje 

2. Hatvan 4/A., 8., 9., 13., 14. számú kutak szivattyú cseréje 

3. Hatvani vízműtelepen naperőmű park létesítése 

4. Hatvan-Lőrinci regionális vízmű 1., 2., 3. számú hálózati szivattyúk cseréje 

5. Hatvan-Lőrinci regionális vízbázis 6., 7., 8., 9., 11. számú kutak szivattyúk cseréje 

Az 1-5. pontban felsorolt beruházásokhoz az önerőt a Heves Megyei Vízmű Zrt. biztosítja. 

6. Szennyvíztisztító telepen 2 db légfúvó cseréje 
 
A 6. pontban foglalt beruházáshoz Hatvan Város Önkormányzata nettó 17.500.000,- Ft önerőt biztosít, melynek 
fedezete a bérleti díj. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Hatvan Város Önkormányzata nevében a 
Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megállapodást kössön a pályázattal kapcsolatosan. 
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A képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását azzal a kikötéssel adja meg, hogy a vízmű köteles a beruházás 
során a szakmai-, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartani. 

Hatvan Város Önkormányzata a beruházás során keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 

Határidő: 2021. december 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn 
túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
(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: 
 
246/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális időn túli 
eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város elektronikus térfigyelő rendszerének 
üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2022. január 1-jétől 2022. 
december 31-ig a PnV Solution Bt.-t (székhelye: 2142 Nagytarcsa, Árpád fejedelem utca 18.) bízza meg bruttó 
6.120.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt azzal, 
hogy a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a garanciális időn túli eszközök javításához 
kapcsolódó anyagköltség elszámolására bruttó 4.000.000,-Ft keretösszeg erejéig lesz lehetőség. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2021. december 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 
(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: 
 
247/2021. (XI. 24.) 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 4.096.500,- Ft (121/2021. (IX. 2.) 
számú és 245/2021. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozatok alapján) keretösszeg további bruttó 570.000,- 
Ft-tal megemelésre kerüljön. 
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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. 
 
Határidő: 2021. december 17. (szerződésmódosításra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszának kivitelezésére 
megkötött szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Megcsinálták, gyönyörű lett, csak nem tudunk befordulni a fordulóba, ilyen emelt köves. 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
Nem rendezték? Úgy tudtam, hogy rendezték. Akkor beszélek a kivitelezővel. Leegyeztetjük. 
 
Marján János bizottsági tag 
Másik, hogy nincsenek felfestve a sávok. 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
Az is meg lesz csinálva. 
 
Marján János bizottsági tag 
Lesz terheléses vizsgálat? Olyan kocsik szaladgálnak ott, hogy katasztrofális lesz. 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
Az átlagos terhelést ennek az útnak bírnia kell. Ha azt fogjuk tapasztalni, hogy olyan gépjárművel járnak ott, 
akkor a bizottság dönthet a forgalmi rend változásról, és a súlykorlátozás bevezetéséről is. 
 
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: 
 
248/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú útszakaszának kivitelezésére megkötött 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani István király utca önkormányzati tulajdonú 
útszakaszán az útpálya és a járda, valamint az útpálya alatti csapadékvíz-elvezető csatorna kivitelezésére a 
Kavicsút Kft.-vel (1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.) megkötött szerződését a műszaki tartalom változása 
miatt módosítja oly módon, hogy a vállalkozói díj bruttó 29.976.826,- Ft-ra módosul. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási szerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határidő: 2021. november 30. (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5. sz. vízgyűjtő terület zárt csapadékvíz-elvezető hálózatának állapotrögzítő 
tervének elkészítéséről 
(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: 
 
249/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a hatvani 5. sz. vízgyűjtő terület zárt csapadékvíz-elvezető hálózatának állapotrögzítő tervének 
elkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft.-t (székhely: 1185 Budapest, 
Nyíregyháza utca 73.) bízza meg Hatvan város 5. számú vízgyűjtő területének a zárt csapadékvíz-elvezető 
hálózatának a felülvizsgálatával és állapotrögzítő tervének az elkészítésével összesen bruttó 12.700.000,- Ft 
keretösszeg erejéig (állapotrögzítő terv elkészítése: 7.581.900,- Ft, kamerás vizsgálat: 292,1,- Ft/fm, gépi Womás 
tisztítás: 279,4,- Ft/fm, kitermelt iszap elszállítása 5 km-en belül: 30.480,- Ft/5 m3 egységárak figyelembe 
vételével), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a közterület karbantartási 
tevékenység ellátására megkötött közszolgáltatási 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: 
 
250/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a közterület karbantartási tevékenység 
ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes 
Béla u. 2.) a közterület karbantartási tevékenység ellátására vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződést 
módosítja és a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szerződés aláírására. 
Határidő: 2021. december 15. (az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
15. 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. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
251/2021. (XI. 24.) 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 (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
252/2021. (XI. 24.) 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 a Mohács úti Bölcsöde (telephely: Hatvan, Mohács utca 3.) 
csoportszobájának már nem javítható állapotú 105/215 méretű ajtajának cseréjével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 222.250.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlanon nemzetiségi önkormányzat részére iroda 
kialakításáról és közterület felügyeleti irodák felújításáról 
(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: 
 
253/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlanon nemzetiségi önkormányzat részére iroda 
kialakításáról és közterület felügyeleti irodák felújításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti hivatali hátsó épület egy 
részében 18,8 m2 alapterületű nemzetiségi önkormányzati iroda kialakításával és a szomszédos közterület-
felügyeleti irodákat érintő új nyílás kialakítását, vakolat javítását, fal és mennyezet, valamint homlokzati 
nyílászáró festését, padló burkolat cserét, elektromos hálózat felülvizsgálatát tartalmazó felújítás munkáival a 
Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 6.978.650.- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „vagyonnyilvántartás és gazdálkodás, 
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 
(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: 
 
254/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, valamint a 
díszvilágítás karbantartásával 2022. január 1-jétől 2022. december 31-ig a LEDVILLSZER Kft.-t (székhelye: 
3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 8.579.422,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt azzal, hogy a megkötésre kerülő szerződésben rögzíteni kell, hogy a nagy értékű 
eszközök (LED driver, LED panel) javításához kapcsolódó anyagköltség elszámolására bruttó 1.460.500,- Ft 
keretösszeg áll rendelkezésre. 
A szükséges bruttó 10.039.922,- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2021. december 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozó vállalkozási 
keretszerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Itt is egy olyan táblázatot, vagy egy indoklást szerettem volna látni, hogy a 4.700.000-hez miért adunk még 
3.900.000-et. Értem, hogy drágább lett, de mitől? Több lett ennek az elszállítása, megsemmisítése, közel 4 millió 
forintot hozzáteszünk még ehhez. 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
Becsült mennyiség alapján, hogy milyen mennyiségű veszélyes hulladékot fog a lakosság beszállítani, került a 
keretösszeg meghatározásra az egységárakon. A lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónapot követően a 
vállalkozás elvégezte a mérlegelést, és ennek eredményeként keletkezett ez a többletigény. Természetesen 
kimutatás van róla, hogy melyik hulladékcsoportból milyen mennyiségű hulladék került beszállításra, és ha kéri, 
akkor az ügyintéző odaadja. 
 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen,  örültem volna, ha ez az előterjesztésben benne van. Ennyi hiányzik nekem az előterjesztésből. 
 
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: 
 
255/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozó vállalkozási 
keretszerződés módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DESIGN Kft.-vel (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) a 
Hatvan városában a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtési akciónap lebonyolítására vonatkozóan megkötött 
vállalkozási keretszerződést módosítja olyan módon, hogy a szerződésben szereplő bruttó 4.700.000,-Ft 
keretösszeg megemelésre kerül bruttó 8.600.000,-Ft-ra. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen bruttó 3.900.000,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Tájékoztató 2021/2022. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának előkészítéséről 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2021/2022. évi téli síkosságmentesítési feladatok ellátásának 
előkészítéséről szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag 
tudomásul vette.” 

 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása tárgyában 
induló pályázati eljárás dokumentációjáról 
(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: 
 
256/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása tárgyában induló 
pályázati eljárás dokumentációjáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi 
XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján indítandó, a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállítás biztosításáról szóló pályázati eljárás részét képező pályázati dokumentációt. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázati felhívás közzétételére és a pályázati kiíráshoz kapcsolódó 
dokumentumok aláírására. 
Határidő: 2021. november 30. (pályázati felhívás megjelenésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés „a Balassi B. úti járda felújítási munkálatokhoz” kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Itt pótmunkáról van szó. 
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Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
Úgy készült a felmérés is már a pályázatban, hogy a csapadékvíz elvezetés úgy legyen megoldva, hogy a már 
meglévő rendszerbe kerüljön bevezetésre a csapadékvíz. 
 
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: 
 
257/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta „a Balassi B. úti járda felújítási munkálatokhoz” kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ATLASZ-CONTRACT Kft.-vel (székhely: 5137 Jászkísér, 
Kittemberger utca 11.) megkötött, a „Hatvan, Balassi Bálint úti járda felújítás” tárgyú szerződést a műszaki 
szükségszerűségből felmerülő pótmunkák elvégzéséből adódóan (12 db iker és 2 db szimpla ún. MATÁV 
távközlési akna keret+fedlap beszerzése és beépítése) módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges további bruttó 2.392.578.- Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletben 
szereplő “Általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. november 30. (a szerződésmódosítás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés a „Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című támogatási kérelemhez 
kapcsolódó döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a három határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
258/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
„Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című támogatási kérelemhez kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 48/2021. (VII. 16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
259/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
„Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című támogatási kérelemhez kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 azonosító számú, 
„Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című pályázat megvalósítása során 9 darab zárható szét- 
és összeszerelhető faház elkészítésével és hatvani helyszínre való szállítással a Stabilholz Kft.-t (székhely: 2142 
Nagytarcsa, Jókai utca 60.) bízza meg bruttó 6.323.457,- Ft vállalkozói díjért, mint az önkormányzat számára 
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legkedvezőbb ajánlattevőt. A vállalkozói díjból bruttó 5.000.000,- Ft pályázati támogatásból biztosított, a 
kiegészítő saját forrás bruttó 1.323.462,- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 
szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda” 
 
260/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
„Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című támogatási kérelemhez kapcsolódó döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00852 azonosító számú, 
„Közösségi programokat szolgáló eszközök beszerzése” című pályázat megvalósítása során 9 darab faház 
elektromos hálózatának a kialakításával a Ledvillszer Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg 
bruttó 752.862,- Ft vállalkozói díjért, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A pénzügyi 
fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. november 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés a "Bölcsődei fejlesztési program" tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a három határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
261/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a "Bölcsődei fejlesztési program" tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a pénzügyminiszter által kiírt 
„Bölcsődei fejlesztési program” című pályázati felhívásra, amelynek célja az önkormányzati tulajdonú Hatvani 
Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) területén, a hatvani 2599 hrsz.-ú ingatlanon 
elhelyezésre kerülő két csoportszobás, 24 férőhelyes bölcsőde építése. A beruházás összköltsége: bruttó 321 403 
154 Ft. Az elnyerni kívánt pályázati támogatás bruttó 273 192 681 Ft. A támogatási intenzitás 85 %-os. Saját 
forrás mértéke: bruttó 48 210 473 Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2021. december 1. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
262/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a "Bölcsődei fejlesztési program" tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 2022. április végéig történő pozitív elbírálása esetén a 
megvalósulás és finanszírozás időbeni ütemezését az alábbiak szerint valósítja meg: 
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A 2022. III. negyedévben kiválasztásra kerül a tervező és elkészül a kiviteli terv, majd kiválasztásra kerül a 
közbeszerzési tanácsadó, valamint a műszaki ellenőr. Ezután kiírásra kerülhet a közbeszerzés, amely eljárás 
eredményeként kiválasztásra kerülhet a kivitelező, aki a pályázat során benyújtott előzetes műszaki-építészeti 
tervdokumentáció alapján valósítja meg az építést. 
 
A beruházás 2022. év IV. negyedévében kezdődhet el az alábbi bontásban: 
 

I.  2022. december – 2023 február 
• Munkaterület átadása a kivitelező részére 
• Műszaki ellenőr megkezdi tevékenységét 
• Építés 25%-os készültségi fokban (alapozás, lábazatifalak, talajnedvesség elleni  

szigetelés, főfalak, födémek) 
• Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz  
       80 350 789 Ft. 

 
II.    2023. március – április 

• Építés 50%-os készültségi fokban (tetőszerkezet, tetőfedés, bádogosszerkezet,  
                   nyílászárók) 

• Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a,  
      azaz 80 350 789 Ft. 

 
 III.  2023. június -augusztus 

• Építés 75%-os készültségi fokban (aljzatkészítés, belső felületképzések, burkolatok) 
• Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz  
      80 350 789 Ft. 

 
IV.  2023.szeptember-november 

• Építés 100%-os készültségi fokban (gépészeti és villanyszerelési munkák,  
tereprendezés) 

• Jogszabályi működéshez megfelelő eszközök beszerzése 
• Műszaki átadás-átvétel, az ingatlan átadása az építtető részére 

 
 

• Ezen feladatok ellátásának finanszírozása: a beruházás összköltségének 25%-a, azaz 80 350 
787 Ft. 

 
Az építés várható befejezése 2023. november 30. 
 
Határidő: 2021. december 1. (pályázat benyújtására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
263/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a "Bölcsődei fejlesztési program" tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzügyminiszter által kiírt „Bölcsődei fejlesztési program” 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot 
választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és 
projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 
1.) Lestyán Balázs alpolgármester; 
2.) Rátkai Attila főépítész; 
3.) Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) Schmidt Gábor beruházási ügyintéző; 
5.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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24. napirendi pont 
Előterjesztés az „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez kapcsolódó döntésről 
(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: 
 
264/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez kapcsolódó döntésről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-4.1.1-16-HE1-2019-00003 azonosító számú, 
„Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzésével a 
Medi-CAD Kft.-t (székhely: 3529 Miskolc, Lázár Vilmos u. 4.) bízza meg bruttó 10.947.711,- Ft vállalkozási 
díjért mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból, a támogatási szerződés eszköz beszerzés költségsorán biztosított. 
 
Határidő: 2021. december 3. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Itt név szerinti szavazás lesz, felkérem az aljegyző urat kérem, hogy vezesse le a szavazást! 
 
Lukács László aljegyző 
A két határozati javaslatról egyben lenne a szavazás. 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 határozatokat hozta: 
 
265/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 189/2021. (X. 1.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1. része 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 nettó 52,41.-Ft/kWh + ÁFA, bruttó 66,56.-Ft/kWh ajánlati árat tartalmazó 
ajánlatot. 
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A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2021. november 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
266/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 189/2021. (X. 1.) számú képviselő-testületi határozat 
alapján indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 2. része 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 nettó 61,13.-Ft/kWh + ÁFA, bruttó 77,64.-Ft/kWh ajánlati árat tartalmazó 
ajánlatot. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2021. november 30. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
26. napirendi pont 
Tájékoztató a 2020-2021. évi pályázatokról  
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2020-2021. évi pályázatokról szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
27. napirendi pont 
Tájékoztató a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2021.   
november 19-én megtartott társulási ülésén elfogadott döntésekről 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, a bizottság a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette. 
 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2021. november 19-én  megtartott társulási ülésén elfogadott döntésekről 
szóló tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
28. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Az előterjesztésben leírtakkal egyetértek, csak engem napi szinten keresnek meg, hogy  a Kossuth térről, a 
templomnál lekanyarodva, elhaladva a Pillangó cukrászda előtt, a jobbról érkező forgalomnak elsőbbsége van, 
azonban az útszakasz beláthatatlan a parkoló autók miatt, hiába van felfestve a sárga vonal, arra is ráparkolnak. A 
jobbról érkező autók rendszerint kis ívben kanyarodnak, veszélyeztetik azokat, akik a templom felől jönnek, és 
nem láthatják be rendesen az utat, mert ott parkolnak az autók szabálytalanul. Ezt már többször is jeleztem. Az 
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egy dolog, hogy megbüntetik őket, csak míg nagyobb baj nem történik, valamit tennünk kéne. Tavaly is volt ez 
téma, meg előtte is, hogy állandóan ott parkolnak, beláthatatlan az út. Aki nem ismeri úgy a várost, jön, befordul 
onnan, tényleg komoly baj történhet. 
 
Kondek Zsolt bizottsági alelnök  
Ha a javaslatomat elfogadjátok, elég széles az a sáv, lehetne egy balra kanyarodó sávot felfesteni, az 
megkönnyítené talán ezt. A másik, hogy három utcánk van, ami főúttal párhuzamosan befelé jön. Meg kellene 
fordítani a forgalmat a Hatvan-TV felé, hogy ott lehessen kimenni, és a DISZI felé is megfordítani a forgalmat, a 
Csaba utcán, mert az egyszerűen borzalom. A főútról tudunk befele haladni, visszafelé nem lehet menni, mert csak 
a templomnál lehet kimenni. Ez benne van már a koncepciós tervben is, hogy célszerűbb lenne megfordítani. 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
Ezt nem tudták megmondani, hogy célszerű-e visszahozni. Kiengedni lehet a főútra, de bemenni nem tudnak, mert 
szűk, egyirányú a butiksornál az út. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a tizenegy 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
267/2021. (XI. 24.) 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 Széchenyi 
utcában átépített két forgalomlassító küszöb környezetében a 10 km/h-ás sebességkorlátozó jelzőtáblák 
kihelyezését utólagosan jóváhagyja a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
268/2021. (XI. 24.) 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 Mészáros 
Lázár út, Május 1. utca és a hatvani 759/2 hrsz.-ú út közötti szakasza zsákutcaként a határozat melléklete szerinti 
közlekedési jelzőtáblával kerüljön kitáblázásra. 
 
Határidő: 2021. december 22. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
269/2021. (XI. 24.) 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 Fecske, a 
Tóth Árpád, a Deák Ferenc, a Harmónia és a Görög utcák a Hegyalja úttól, a hatvani Kodály Zoltán és a Rózsa 
Ferenc utcák a hatvani 3475 hrsz.-ú úttól, a hatvani Szőlőhegy utca a hatvani 3508 hrsz.-ú ingatlantól és a hatvani 
Csajkovszkij utca a hatvani 3542 hrsz.-ú úttól zsákutcaként a határozat melléklete szerinti közlekedési 
jelzőtáblával kerüljön kitáblázásra. 
 
Határidő: 2021. december 22. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
270/2021. (XI. 24.) 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 Hajdú és 
Táltos utcák Jávorka utca felőli végén lévő „Személygépkocsival behajtani tilos” jelzőtáblák kerüljenek 
elbontásra a határozat melléklete szerint. 
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Határidő: 2021. december 22. (táblák elbontására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
271/2021. (XI. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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 Pázsit 
lakótelepen lévő hatvani 3978/37 hrsz.-ú úthoz csatlakozó parkolókhoz vezető bekötő utakra „Elsőbbségadás 
kötelező” jelzőtáblák kerüljenek kihelyezésre határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. december 22. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
272/2021. (XI. 24.) 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 Béla utca Kárpát 
utcai csatlakozásához „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kerüljön kihelyezésre a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. december 22. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
273/2021. (XI. 24.) 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 Vas Gereben utca 
hatvani 2785 hrsz.-ú útszakaszának csatlakozásához „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla kerüljön kihelyezésre 
a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. december 22. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
274/2021. (XI. 24.) 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 Hegyalja 
úton a 30 km/h-ás „Sebességkorlátozás” jelzőtábla hatályát feloldó „Sebességkorlátozás vége” jelzőtábla kerüljön 
kihelyezésre a Hegyalja út 134. számú ingatlan előtt a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. december 22. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
275/2021. (XI. 24.) 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 Tabán út bal 
oldalán a Ratkó József utcai csomópont előtt az útcsatlakozástól 25 m hosszban legyen megtiltva a gépjárművek 
számára a megállás, a Tabán út 20. számú ingatlan melletti útcsatlakozás után kerüljön kihelyezésre 30 km/h-ás 
„Sebességkorlátozás” jelzőtábla és a Tabán út 43. számú ingatlan előtt lévő jelzőtáblákat tartó oszlopról a 
bukkanóra figyelmeztető kiegészítő tábla kerüljön leszerelésre a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. december 22. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
276/2021. (XI. 24.) 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 
téren a volt Stahremberg utcai szakaszon ideiglenes jelleggel, 2021. november 27. és 2022. január 30. közötti 
időszakban a határozat mellékletében jelölt forgalomtechnikai módosítások kerüljenek bevezetésre határozat 
melléklete szerint. 



150 
 
Határidő: 2021. november 26. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
277/2021. (XI. 24.) 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 Kölcsey 
Ferenc utcában a Rákóczi út felől 50 m hosszban kerüljön megtiltásra a megállás az úttesten és a padkán is a 
határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. november 26. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés közúti, gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 
(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: 
 
278/2021. (XI. 24.) 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 Zagyva folyó, a Herédi patak és 
a Szúnyog-sziget felett megépített gyalog- és kerékpárhíd, valamint a 3 sz. főút – 21 sz. főút csomópont átépítési 
projekt keretén belül a gyalog és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd, valamint a „B3” jelű 
gyalogos- és kerékpáros felüljáró hídszemléjével és hídvizsgálatával a VIA-PONTIS Kft.-t (székhely: 2092 
Budakeszi, Barackvirág utca 8.) bízza meg bruttó 1.447.800,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között „Hídszemle, hídvizsgálat” költséghelyen bruttó 1.207.000,-Ft 
erejéig, a városüzemeltetési kiadások között „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” költséghelyen 
bruttó 240.800,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken történő fakivágási kérelmekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a hét határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
279/2021. (XI. 24.) 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 4345 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Kisfaludy u. 1. számú ingatlan 
előtt található 2 db gömbakác fa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db kőrisfa ültetésével 
kerüljenek pótlásra a Hatvan, Pázsit utcai lakótelepen. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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280/2021. (XI. 24.) 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 4345 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Kisfaludy u. 2/A. számú ingatlan 
előtt található 1 db gömbjuhar fa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön 
pótlásra a Hatvan, Pázsit utcai lakótelepen. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
281/2021. (XI. 24.) 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 4345 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Kisfaludy u. 5. számú ingatlan 
előtt található 1 db berkenyefa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön 
pótlásra a Hatvan, Pázsit utcai lakótelepen. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
282/2021. (XI. 24.) 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 4345 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Kisfaludy u. 5/A. számú ingatlan 
előtt található 1 db meggyfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növény 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön 
pótlásra a Hatvan, Pázsit utcai lakótelepen. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
283/2021. (XI. 24.) 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 738 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Kiss Ernő u. 2. számú ingatlan 
előtt található 2 db közönséges nyírfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a növények 2 db gömbkőris fa 
ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Mészáros Lázár úton. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
284/2021. (XI. 24.) 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 4345 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Kisfaludy u. 7. számú ingatlan 
előtt található 1 db gömbakác fa kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás elutasítására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
285/2021. (XI. 24.) 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 3831/15 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Kertész u. 83. számú ingatlan előtt található 1 db fenyőfa 
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kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás elutasítására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés az adventi programsorozat keretében mikulás csomagok és szaloncukor beszerzéséről 
(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: 
 
286/2021. (XI. 24.) 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 Mikulás nap alkalmából a városban 
működő intézmények gyermekei részére kiosztandó 1.780 db Mikulás csomag beszerzésével Petlánovics Attila 
egyéni vállalkozó-t (székhely: 3000 Hatvan, Vas Gereben u. 2.) bízza meg összesen bruttó 1.557.500,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatok között a „Mikulásnap, adventi 
ünnepségsorozat” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. december 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
287/2021. (XI. 24.) 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 karácsonyi ünnepek alkalmából 
a városban működő nyugdíjas klubok tagjai részére kiosztandó 510 doboz szaloncukor beszerzésével a P.O.P. 
Kft.-t (székhely: 1112 Budapest, Nagyszalonta u. 35.) bízza meg összesen bruttó 971.550,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében az önkormányzathoz tartozó egyéb szakfeladatok között a „Mikulásnap, adventi 
ünnepségsorozat” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. december 24. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
32. napirendi pont 
Egyebek 

Pályázatbontás 
 
Rékasi Éva, számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tisztelt Bizottság! A szeptemberi bizottsági ülésen pályázat került kiírásra a 3000 Hatvan, Tabán út 9-11. fsz. 3. 
szám alatt található10,68 m2 területű üzlethelyiségre, úgy tudom, hogy egy varrónő dolgozott benne, tehát egy 
kis varroda volt, ő a tevékenységét megszüntette, tehát az ingatlan üresen állt. A pályázati kiírás határidejére 1 
db pályázat került benyújtásra, amit most fogok bontani. (Osztályvezető asszony kibontja a pályázatot.) Tehát a 
pályázat Morvai Reginától érkezett, aki kézápoló és műkörömépítő, ezt a tevékenységét szeretné folytatni, 
semmilyen tartozása nincs. Az ingatlan megszerzési alapdíjaként bruttó 50.000,- Ft-ot ajánl meg, és vállalja a 
pályázati kiírásban szereplő kritériumokat.  Bizonyítványa, nyilatkozata, illetve az okmányainak a másolatai. 
Ezek alapján megállapítható, hogy a pályázat érvényes. Tisztelt Bizottság! 2021. december 1. napjától 2022. 
december 1-jéig, 1 év időtartamra – mivel a pályázati kiírásnak megfelelő pályázat került benyújtásra – az 
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önkormányzat Morvai Regina részére bérbe adja az ingatlant. Az osztályvezető asszony ismertette a határozati 
javaslatot. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak az ingatlan 
bérbeadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
288/2021. (XI. 24.) 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. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. 
pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 3000 Hatvan, Tabán út 9-11. fsz. 3. szám alatt található 10,68 m2 
alapterületű üzlethelyiséget Morvai Regina (lakcím: 3032 Apc, Ady Endre u. 8.) részére bérbe adja kézápoló és 
műkörömépítés szolgáltatási tevékenység folytatása céljából egy évi határozott időtartamra 2021. december 1. 
napjától 2022. december 1-ig bruttó 48.690,- Ft/negyedév bérleti díjért, az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 48. §-ában, 
valamint a pályázati felhívásban rögzített feltételekkel. 

A bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés megkötésére. 

Határidő: 2021. november 30. (értesítésre, szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
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 10 órakor befejezettnek nyilvánította.  

 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
        Kondek Zsolt              Papp István 

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


