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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. június 23-án, 900 órai kezdettel, a Hatvani Polgármesteri Hivatal kis 
termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 
Papp István  bizottsági elnök 
Bagi Miklós  bizottsági tag  
Marján János bizottsági tag 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  
dr. Kovács Éva  jegyző 
Lukács László   aljegyző 
Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Baranyi Lajosné  osztályvezető 
Nagy Ferenc   önkormányzati főtanácsadó 
Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 

*** 

Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság 5 tagja közül 3 tag jelen van, a bizottság határozatképes. 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására            
- az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Marján János bizottsági tag legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Marján János bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívóban szereplő 12. napirendi pont után 
az alábbi előterjesztést: 
 

 Előterjesztés sírhely védetté nyilvánításáról 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó: Szabó Ottó, önkormányzati képviselő 

 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy a napirendi pont felvételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztést a bizottság felvegye az ülés napirendjére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a bizottság 
elnöke szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
1/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2021. június 23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
 
N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 
 
1.  Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
   Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
2.  Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
3.  Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő medencéinek működéséhez szükséges használati víz 

hőellátásáról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
4.  Előterjesztés a Pázsit utcai parkolók tervezőjének kiválasztásáról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

   Előterjesztő 2-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 2-4. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

             irodavezető   
                   

5.  Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

   (RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
6.  Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
7.  Előterjesztés a „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 

döntésekről 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8.  Előterjesztés „A mozgás fél egészség” és „Együtt a szabadban” című pályázatokkal 

kapcsolatos hozzájárulásokról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

   Előterjesztő 5-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 5-8. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető          

 
9.  Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
10.  Előterjesztés járdaszakaszok javítási munkáiról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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11.  Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanokról és közterületekről 
összegyűjtött illegálisan elhelyezett hulladékok felszámolására vonatkozó 
keretszerződés módosításáról 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
12.  Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő fakivágásokról 
   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

   Előterjesztő, előadó 9-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
                                     városfejlesztési irodavezető      

13.  Előterjesztés sírhely védetté nyilvánításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő, előadó: Szabó Ottó önkormányzati képviselő 
 

14. Egyebek 
 
Határidő: 2021. június 23. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról 
(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 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
2/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 
tagja akként határoz, hogy Társaság taggyűlése a Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2021. július 1. 
napjától 2024. június 30. napjáig tartó 3 éves határozott időtartamra megválasztja az alábbi személyeket: 
 
Rodek Antal 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 23. 2/8. szám alatti lakos,  
Csinger Béla 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 18. TT 38. szám alatti lakos, és 
Dr. Szalai László 3024 Lőrinci, Vörösmajori u. 47. szám alatti lakos. 
 
A felügyelőbizottsági tagok tisztségüket ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látják el. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja.  
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere”  
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3/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak újraválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Környezetvédelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 
tagja akként határoz, hogy Társaság változásokkal egybefoglalt hatályos szövegű, egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társaság által kért szavazólapon a 
szavazatot jelen határozat szerint leadja.  
 
Határidő: 2021. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere”  
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel 
kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
4/2021. (VI. 23.) 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”  
 
5/2021. (VI. 23.) 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 Hatvani Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1.) déli homlokzatán lévő ablakokra 7 db fa zsalugáter, 3 db szúnyogháló 
beszerzésével, beépítésével és 7 db ablak külső tömítésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.062.480.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „2021. évi intézményfelújítás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”  
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő medencéinek működéséhez szükséges használati víz 
hőellátásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
6/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Strandfürdő medencéinek működéséhez szükséges használati víz 
hőellátásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) 
használati vízének hőellátására vonatkozó épületgépészeti, koncepció terv szintű tervezési munkáinak 
elvégzésével Alföldi Péter egyéni vállalkozót (székhely: 3300 Eger, Bartók Béla tér 5. 1. em. 1.) bízza 
meg bruttó 635.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (munka megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Pázsit utcai parkolók tervezőjének kiválasztásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
7/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Pázsit utcai parkolók tervezőjének kiválasztásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Pázsit utcában parkolók kialakításához 
szükséges út- és vízépítési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével Dobi Attila egyéni vállalkozót 
(székhely: 3300 Eger, Joó János utca 1.) bízza meg 720.000,- Ft alanyi ÁFA mentes összegben, mint az 
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önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
felhalmozási kiadások között a „Gyalogátkelőhelyek létesítése” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. július 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”  
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
8/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
9/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 3.699.323.-Ft. A szükséges fedezet összege Hatvan Város 
Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben foglaltak 
alapján biztosított, továbbá a 2022. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése” elnevezésű, nettó 
3.699.323.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. 
(I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, költségvetési és pénzügyi osztályvezető – a Bizottság elnöke; 
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2.) Horváth László, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2021. július 15. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
10/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Seprűgép 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 Hatvan város polgármesterének 301/2021. 
(IV. 29.) számú határozata alapján indult, „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója kezdeményezi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 53. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást megindító felhívást az 
ajánlattételi határidő lejártáig vonja vissza és az ezzel kapcsolatos teendőket hajtsa végre. 
 
Határidő: 2021. június 25. (az eljárást megindító felhívás visszavonására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”  
 
11/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Seprűgép beszerzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében.  
A beszerzés becsült értéke nettó 25.280.369.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 32.106.069.-Ft. 
A szükséges pénzügyi fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 
5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében szereplő “Közösségi Költségvetési Alap” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Seprűgép beszerzése” elnevezésű, nettó 
25.280.369.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 29/2021. 
(I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles 
eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző; 
3.) Török Éva, Hatvani Szolgáltató Kft. ügyvezetője. 
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Határidő: 2021. június 30. (a közbeszerzési eljárás elindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján”  
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés „A mozgás fél egészség” és „Együtt a szabadban” című pályázatokkal kapcsolatos 
hozzájárulásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
12/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „A mozgás fél egészség” és „Együtt a szabadban” című pályázatokkal 
kapcsolatos hozzájárulásokról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (3000 Hatvan, Radnóti tér 2. A épület.) fenntartója jóváhagyja az Értelmi Sérülteket Szolgáló 
Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége által meghirdetett pályázati felhívásokra 
„A mozgás fél egészség” és „Együtt a szabadban” című az intézmény által benyújtandó pályázatokat és 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges hozzájáruló nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: 2021. június 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hat határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
13/2021. (VI. 23.) 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 Kossuth tér 8. számú ingatlan mögötti 5190 hrsz.-ú Szalkai utcában lévő 3 m széles járdára tilos legyen 
a behajtás a határozat melléklete szerinti jelzőtáblák kihelyezésével. 
 
Határidő: 2021. július 31. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

   útján 
 
14/2021. (VI. 23.) 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 
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a hatvani Kossuth tér déli részén a Kossuth tér 13–22. számú ingatlanok előtti útszakaszon, az útpálya 
jobb oldalán lévő párhuzamos parkolóhelyek közül a Hatvany Irén utca felőli első 2 db parkolóhelyen 
hétfőn és szerdán 7-11 óra közötti és a Madách utca felőli hatodik parkolóhelyen hétfőtől péntekig 8-
9:30 és 13:30-15 óra közötti időszakokra vonatkozóan a parkolóhelyeken rakodási területek kerüljenek 
kijelölésre a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. július 31. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 

   útján 
 
15/2021. (VI. 23.) 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 
az önkormányzati tulajdonú hatvani Újélet utcába és a Zsilip utcába 7,5 tonnát meghaladó össztömegű 
tehergépjárművek csak behajtási engedéllyel hajthassanak be és a határozat melléklete szerinti táblák 
kerüljenek elhelyezésre. 
 
Határidő: 2021. július 31. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
      útján 
 
16/2021. (VI. 23.) 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 Horváth Mihály út 109/B. számú ingatlan melletti gyalogátkelőhely déli oldalán pollerek kerüljenek 
kihelyezésre a határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. július 31. (pollerek elhelyezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
      útján 
 
17/2021. (VI. 23.) 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 Vasvári Pál utcában 30 km/h-ás sebességkorlátozás legyen érvényben és a Vasvári Pál utca Kert utcai 
útcsatlakozása után az „Egyirányú forgalmi út” és „Behajtani tilos” jelzőtábla kerüljön kihelyezésre a 
határozat melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. július 31. (táblázásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
      útján 
 
18/2021. (VI. 23.) 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 
kerékpáros útvonal kerüljön kialakításra az újhatvani temetőig a határozat melléklete szerint a Bercsényi 
úton az Irinyi János utcai kereszteződéstől a Robert Bosch úti körforgalomig, melyhez a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatóságától (3300 Eger, Mátyás király út 136.) a közútkezelői 
hozzájárulást be kell szerezni. 
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Határidő: 2021. augusztus 31. (közútkezelői hozzájárulás beszerzésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
      útján 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés járdaszakaszok javítási munkáiról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
19/2021. (VI. 23.) 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 a Szapári utca, 
a Damjanich utca, a Kiss Ernő utca, a Radnóti Miklós utca, a Dézsmaszéki utca, a Kölcsey Ferenc utca 
és a Bartók Béla utca rossz állapotú beton járdaszakaszainak a javítási munkáinak elvégzésével összesen 
272,6 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg 
bruttó 5.460.983,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a tartalék kiadások között a „Közösségi Költségvetés Alap” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda  

  útján 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanokról és közterületekről 
összegyűjtött illegálisan elhelyezett hulladékok felszámolására vonatkozó keretszerződés 
módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
20/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan Város 
Polgármesterének 44/2021. (I. 27.) számú határozata alapján a DESIGN Kft.-vel megkötött, az 
önkormányzati tulajdonú belterületi ingatlanokról és közterületekről összegyűjtött illegálisan 
elhelyezett hulladékok elszállítására, elhelyezésére és szakszerű ártalmatlanítására vonatkozó 
vállalkozási keretszerződést módosítja oly módon, hogy a szerződésben szereplő keretösszeg 
megemelésre kerül bruttó 2.000.000,- Ft-ról bruttó 4.000.000,- Ft-ra. 

A Bizottság felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási keretszerződést módosító okirat 
aláírására. 

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 rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (szerződés módosítására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda  

  útján 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken és közterületen történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
21/2021. (VI. 23.) 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 0197 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan 
Anyagbánya felé vezető úton 3 db nyárfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db gömbkőris fa 
ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Hegyalja úton.  
 
Határidő: 2021. július 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda  

  útján 
 

22/2021. (VI. 23.) 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 11550 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Görbe utcában 2 db nyárfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 kőrisfa ültetésével kerüljenek 
pótlásra a helyszínen.  
 
Határidő: 2021. július 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda  

  útján 
 
23/2021. (VI. 23.) 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 3165/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Béla u. 5. számú ingatlan előtt 3 db hársfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db gömbkőris fa 
ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Berzsenyi Dániel utcában.  
 
Határidő: 2021. július 5. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda  

  útján 
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13. napirendi pont 
Előterjesztés sírhely védetté nyilvánításáról 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
24/2021. (VI. 23.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a sírhely védetté nyilvánításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy az 52/2007. (XI. 30.) A 
köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló helyi rendelet 13/D paragrafus 3. bekezdés b. pontja 
szerint néhai vitéz Tóth Sándor Úr sírhelyét (Belvárosi temető, 16-os parcella, 17. sor, 13-as sírhely) 
védetté nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
14. napirendi pont 
Egyebek 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők részvételét 
és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését 9 óra 15 perckor befejezettnek 
nyilvánította.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
          Marján János              Papp István 
     Pénzügyi, Gazdasági és                 Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság tagja                     Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 


