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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. október 27-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 igazoltan távol) 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  
Lukács László   jegyzői irodavezető 
Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Baranyi Lajosné  műszaki-koordinációs és beruházási 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 4 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 4 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: 
 

- Előterjesztés közterület karbantartási munkáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
- Előterjesztés a P. Lukács Pelbárt utca közvilágításának kiépítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető   
 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy az előterjesztések napirendre vételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztéseket a bizottság felvegye az ülés 
napirendjére. 
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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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
185/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2021. október 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
 
N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS: 
 
1. Előterjesztés a Közösségi Költségvetés 2022. évi előkészítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 
 

2. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2021. évi intézményfinanszírozási előirányzatának   
    emeléséről, pénzeszköz átadásáról, és annak visszafizetéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

  
3. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet  
    módosításáról 
 (RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
4. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, Kertész   
    utca és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó módosításával kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT,  RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   

Előterjesztő 3-4. napirendi pontig : Horváth Richárd polgármester 
Előadó 3-4. napirendi pontig: Rátkai Attila városi főépítész                       

 
5. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
6. Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő medencéinek működéséhez szükséges használati víz  
    hőellátásának kiviteli tervezéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
   
7. Előterjesztés jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés az Újhatvani köztemető kerítés építésével kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
9. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásával kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
10. Előterjesztés a hatvani Rákóczi út 52/A. szám alatti ingatlanon létesülő dohánybolthoz       
      kapcsolódó parkolóhelyekkel kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
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11. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda bővítéséhez kapcsolódó tervezési feladatról 

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

13. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub  
      Sportegyesület részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 5-14. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 5-14. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető                        

 
15. Előterjesztés járdaszakaszok javítási munkáiról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
16. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzési munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
 
17. Előterjesztés útsüllyedések, útbeszakadások javítási munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

19. Előterjesztés közterület karbantartási munkáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
20. Előterjesztés a P. Lukács Pelbárt utca közvilágításának kiépítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
Előterjesztő, előadó 15-20. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

      irodavezető      
21. Egyebek 
 
Határidő: 2021. október 27. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Közösségi Költségvetés 2022. évi előkészítéséről 
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
186/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Közösségi Költségvetés 2022. évi előkészítéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közösségi Költségvetés 2022. évi előkészítésének 
keretében arra kéri Hatvan város lakosait, hogy küldjék meg az önkormányzat részére javaslataikat arra 
vonatkozóan, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrásból milyen projektek valósuljanak meg a 
városban. A projekt ötleteknek tekintettel kell lenniük a közösségi költségvetés keretére, nem lehetnek 
jogszabályellenesek és önkormányzati hatáskörbe tartozónak kell lenniük. Az ötleteket a 
kozossegikoltsegvetes.hatvan.hu internetes oldalon, vagy formanyomtatványon a Hatvani 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán adhatják le a lakosok. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a projektötletek értékelésére 
munkacsoportot hozzon létre és kijelölje annak tagjait a Hatvani Polgármesteri Hivatal dolgozói és más 
szakemberek közül. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a 
Közösségi Költségvetésre 100.000.000,- Ft összeg kerüljön tervezésre. 
 
Határidő: 2021. november 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház 2021. évi intézményfinanszírozási előirányzatának 
emeléséről, pénzeszköz átadásáról, és annak visszafizetéséről 
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
187/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház 2021. évi intézményfinanszírozási 
előirányzatának emeléséről, pénzeszköz átadásáról, és annak visszafizetéséről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 
24.) intézményfinanszírozási támogatásának előirányzatát a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00410 
azonosítószámú pályázat sikeres megvalósítása érdekében  16.260.789,- Ft összeggel megemeli, a 
pénzeszközt átadja az intézmény részére azzal a kitétellel, hogy amint az intézmény a Magyar 
Államkincstártól megkapja az ugyanilyen összegű pályázati támogatást, azt haladéktalanul visszautalja 
Hatvan Város Önkormányzata részére.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen biztosított. 

Határidő: 2021. október 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
188/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a településkép védelméről szóló 38/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek. 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, Kertész 
utca és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó módosításával 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
189/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, 
Kertész utca és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó módosításával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 170/2019. (III. 28.) sz. 
képviselő‐testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét a Kertész utca – Kazinczy utca – 
Szabadság út – Bajza József utca által határolt tömbbelsőre vonatkozóan 2021. november 1-től az alábbi 
mellékletek szerint módosítja. 
 

● 1. melléklete Hatvan Város Településszerkezeti Terve M=1:10.000 
/Jelmagyarázat, TSZT‐06 számú tervlap/ 

● 2. melléklete Változások 
2.1. melléklet: Változások bemutatása M=1:2000 
2.2. melléklet: Változások leírása 

● 3. melléklete A település területi mérlege 
● 4. melléklete A területrendezési tervvel való összhang igazolása 

 
Határidő: 2021. november 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 
 
190/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek a Szabadság út, Kazinczy utca, 
Kertész utca és Bajza utca által határolt tömbbelsőre vonatkozó módosításával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
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5. napirendi pont 
Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Bejött sok igény a lakosság részéről. Tudjuk, hogy úgymond az állami Volán jóval megemelte a díjakat, 
szinte rátestálta az önkormányzatra az összes költséget. Volt járatritkítás, megnézték hányan ülnek 
buszra, és ahol indokolt volt, ott módosították a menetrendet. Nekünk ez plusz pénz jelent, ahol tudjuk, 
ott segítjük a lakosságot. 
 
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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
191/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításával kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. december 1. napjától módosítja a helyi 
autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról, valamint a szolgáltatás térítésmentesen történő 
igénybe vételéről szóló 102/2021. (IX. 2.) számú határozatát oly módon, hogy a határozat mellékletét 
képező menetrend helyébe jelen határozat mellékletét képező menetrend lép. 
 

 Határidő:  2021. december 1. (bevezetésre) 
  azonnal (közszolgáltató értesítésére) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Strandfürdő medencéinek működéséhez szükséges használati víz 
hőellátásának 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kellene fúrni egy kutat, 260 millió Ft körülbelül, termálkút víz, iszonyatos pénzmennyiség, de másképp 
nem tudjuk megoldani, hogy ugyanolyan legyen a melegvíz ellátás, mint volt. 
 
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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
192/2021. (X. 27.) 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 
hőellátásának kiviteli tervezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Strandfürdő (3000 Hatvan, Teleki út 26.) 
használati melegvízének a hőellátására vonatkozó épületgépészeti – kiviteli terv szintű – tervezési 
munkáinak az elvégzésével a NEDVÉNYES Mérnökiroda Kft.-t (székhely: 3324 Felsőtárkány, Virág 
utca 6.) bízza meg 2.200.000,- Ft (alanyi adómentes) 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” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a kilenc 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
193/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021/2022. év telén létesülő mobil műjégpálya 
működtetési feladatainak ellátásával a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit 
Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg, amelyhez bruttó 16.000.000,- Ft-
ot biztosít. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a HATVANI MÉDIA és 
Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft.-vel az üzemeltetésre vonatkozó megállapodást 
megkösse azzal, hogy a jégpálya üzemeltetése körében keletkező bevételek (jegyértékesítés és 
pályabérlet bevétele) Hatvan Város Önkormányzatát illetik meg. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Mobil műjégpálya 
működtetési költsége” költséghelyen bruttó 147.923,- Ft erejéig, a „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen bruttó 7.852.077,- Ft erejéig biztosított, bruttó 8.000.000,- 
Ft az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

Határidő: azonnal (megbízási szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
194/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő 25x15 
m nagyságú mobil műjégpálya bérlésével (építés, bontás, szállítás) a TENKO Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Apafi utca 27.) bízza meg bruttó 12.509.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között „Mobil műjégpálya 
működtetési költsége” költséghelyen bruttó 8.339.667,- Ft erejéig biztosított, bruttó 4.169.833,- Ft az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

Határidő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
195/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya bérelt sátorral történő lefedésével (építés, bontás, szállítás) a TOFI 2005 Kft.-t (székhely: 
9600 Sárvár, Katona József utca 25.) bízza meg bruttó 5.054.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között „Mobil műjégpálya 
működtetési költsége” költséghelyen bruttó 1.684.867,- Ft erejéig biztosított, bruttó 3.369.733,- Ft az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

Határidő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
196/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya és kiszolgáló létesítmények (büfé, öltöző, pénztár) elektromos ellátásának kiépítésével és 
érintésvédelmi felülvizsgálatával, valamint 2 db kandeláber elbontásával, szállításával és a 
jégpályaszezon után történő visszaszerelésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 
utca 8.) bízza meg bruttó 2.362.200,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között „Mobil műjégpálya 
működtetési költsége” költséghelyen bruttó 1.574.800,- Ft erejéig biztosított, bruttó 787.400,- Ft az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  

Határidő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
197/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpályánál  a  padozat  építéséhez  szükséges  normál tetőléc bruttó 1.350,- Ft/5 m, Bramac tetőléc  
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bruttó 1.500,- Ft/5 m, 10 cm-es padló bruttó 4.625,- Ft/5 m, 15 cm-es padló bruttó 6.938,- Ft/5 m és 
OSB lap bruttó 22.000,- Ft egységáron történő beszerzésével telephelyi átvétellel Mészáros Attila 
egyéni vállalkozót (székhely: 2194 Tura, Galábos utca 2/A.) bízza meg bruttó 1.700.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között „Mobil műjégpálya 
működtetési költsége” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
198/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya felállításához szükséges 0,12 mm vastagságú fekete színű fólia bruttó 254,- Ft/m2 
egységáron történő beszerzésével, valamint a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címhelyre történő 
szállításával a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 
150.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között „Mobil műjégpálya 
működtetési költsége” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
199/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya környezetének lefedéséhez szükséges 6 mm vastagságú filc bruttó 1.905,- Ft/m2 egységáron 
történő beszerzésével telephelyi átvétellel az L.S.&P. Kft.-t (székhely: 1108 Budapest, Harmat utca 
212-216.) bízza meg bruttó 700.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között „Mobil műjégpálya 
működtetési költsége” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
200/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
 
 
 



109 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpályához szükséges 5 mm vastagságú gumilemez bruttó 4.707,- Ft/m2 egységáron történő 
beszerzésével, valamint a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. címhelyre történő szállításával az CAPRIBELT 
Kft.-t (székhely: 2317 Szigetcsép, Petőfi S. utca 0116/14 hrsz.) bízza meg bruttó 400.000,- Ft 
keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között „Mobil műjégpálya 
működtetési költsége” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
201/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a jégpálya létesítésével kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil 
műjégpálya gépészetének védelmére 31,5 fm mobilkerítés bérlésével (szállítás és telepítés) bruttó 
59.855,- Ft összegben, valamint a jégpálya kiszolgálásához szükséges 3 db mobil WC bérlésével 
(szállítás, telepítés, heti egyszeri takarítás) bruttó 242.888,- Ft összegben a VIBETI 29 Kft.-t (székhely: 
1035 Budapest, Miklós u. 15. 3. em. 18.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. 
(II. 19.) számú önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között „Mobil műjégpálya 
működtetési költsége” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés az Újhatvani köztemető kerítés építésével kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

Schósz Gabriella irodavezető 
Ott, ahol a parkolók vannak, a főbejárati részen most is áttört téglakerítés van, annak a helyére 
kerülnének betonoszlopok, előre gyártott betonelemekkel. 
 
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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
202/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az Újhatvani köztemető kerítés építésével kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 0364 hrsz alatti 
Újhatvani köztemető főbejáratánál 64 m hosszú, 1,75 m magas P1/7/N típusú BetonX beton elemes 
kerítés építési munkáival a KB 2001 Kft.-t (székhely: 3600 Ózd, Bolyki főút 8832/15 hrsz.) bízza meg  
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bruttó 2.157.200,- 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 terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásával kapcsolatos 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
203/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásával 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában és kezelésében lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáinak az elvégzésére 
vonatkozóan a ”HEVES-ÚT” Kft.-vel (székhely: 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi F. u. 65/B.), mint 
legkedvezőbb ajánlattevővel megkötött vállalkozási keretszerződés módosításra kerüljön olyan módon, 
hogy a rendelkezésre álló keretösszeg bruttó 2.000.000,-Ft összegről bruttó 3.000.000,-Ft összegre 
megemelésre kerüljön. 
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 (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani Rákóczi út 52/A. szám alatti ingatlanon létesülő dohánybolthoz kapcsolódó 
parkolóhelyekkel 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
204/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Rákóczi út 52/A. szám alatti ingatlanon létesülő dohánybolthoz 
kapcsolódó parkolóhelyekkel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Full Tabak Bt.-vel 
(székhely: 3292 Adács, Ady Endre utca 2.) megkötött megállapodást, amely a határozat mellékletét 
képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
205/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani Rákóczi út 52/A. szám alatti ingatlanon létesülő dohánybolthoz 
kapcsolódó parkolóhelyekkel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Bálvány utcában parkolók kialakításához 
szükséges út- és vízépítési engedélyezési, valamint kiviteli tervek elkészítésével Dobi Attila egyéni 
vállalkozót (székhely: 3300 Eger, Joó János utca 1.) bízza meg 760.000,- Ft (alanyi ÁFA mentes) 
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 kiadások között a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. november 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda bővítéséhez kapcsolódó tervezési feladatról 
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
206/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Százszorszép Óvoda bővítéséhez kapcsolódó tervezési feladatról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, Hajós 
Alfréd utca 3. szám alatti 3978/21 hrsz.) épületének bővítésére vonatkozó építési engedélyezési tervek 
aktualizálási munkáinak elvégzésével a V2A GRUP Kft.-t (székhely: 3016 Boldog, József Attila utca 
26.) bízza meg bruttó 952.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2021. november 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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12. 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
207/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének 
megnöveléséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város elektronikus térfigyelő rendszerének 
üzemeltetésére, a hálózati hozzáférés biztosítására és a rendszer karbantartására a PnV Solution Bt.-vel 
(székhelye: 2142 Nagytarcsa, Árpád fejedelem utca 18.) megkötött keretszerződést módosítja oly 
módon, hogy a keretszerződésben a garanciális időn túli eszközök javítására elkülönített 3.459.000,- Ft 
(121/2021. (IX. 2.) számú képviselő-testületi határozat alapján) keretösszeg további bruttó 637.500,- 
Ft-tal megemelésre kerüljön. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között szereplő „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen biztosított. 
 
Határidő: 2021. november 17. (szerződésmódosításra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és Szabadidő Klub 
Sportegyesület részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
208/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és 
Szabadidő Klub Sportegyesület részére tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 577/2017. (X. 26.) számú és a 807/2018. (XII. 
13.) számú határozatait hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: 2021. november 10. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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209/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Úszó, Vízilabda és 
Szabadidő Klub Sportegyesület részére tárgyú előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani Úszó, 
Vízilabda és Szabadidő Klub Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 10. 2/8.) 
részére, hogy a Hatvan Város Önkormányzatának a tulajdonában álló hatvani 3978/58 hrsz.-ú 
földrészleten, a Markovits Kálmán Városi Uszoda mellé korábban elhelyezett és az uszodával 
egybenyitott 2 db konténer mellé további 3 db konténert összeépítve elhelyezzen szárazföldi edzés 
céljából. 
 
Az egyesület köteles a konténerek elhelyezése és használata során a szakmai, munka- és balesetvédelmi 
szabályokat maradéktalanul betartani. 
 
Hatvan Város Önkormányzata a konténerek elhelyezése és használata során keletkező esetleges 
károkért felelősséget nem vállal. 
 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: 2021. november 10. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről 
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
210/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 59 db karácsonyi díszvilágítási motívum és 1000 m 
fényfűzér beszerzésével a Blachere Illumination Hungary Kft.-t (székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka 
János út 4 K. épület) bízza meg bruttó 6.099.397,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben 1.950.119,- Ft erejéig a városüzemeltetési feladatok között a „Karácsonyi 
díszvilágítás karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés” költséghelyen, valamint 
4.149.278,- Ft erejéig a városüzemeltetési feladatok között szereplő „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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211/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a karácsonyi díszvilágítási motívumok fel- és 
leszerelési, valamint üzemeltetési munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 7.366.000,- 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 feladatok között a „Karácsonyi díszvilágítás 
karbantartás, tönkrement elemek cseréje miatti beszerzés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
212/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Népkertben elhelyezett gőzmozdonyok 
fényfűzérekkel történő karácsonyi díszkivilágítási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 844.550,- 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 feladatok között szereplő „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
213/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással és adventi vásárral kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adventi vásár faházainak és kiszolgáló 
létesítmények áramellátási munkáinak elvégzésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 863.600,- 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 feladatok között a „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés járdaszakaszok javítási munkáiról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
214/2021. (X. 27.) 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 Wesselényi 
utca, Mészáros Lázár út, Szapári utca, Radnóti utca, Dézsmaszéki utca és Tabán út rossz állapotú beton 
járdaszakaszainak a javítási munkáinak elvégzésével összesen 139,05 m2 felületen a KOROKNAI-
ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 2.785.450,-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 

 
215/2021. (X. 27.) 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 Wesselényi 
utca és Gódor Kálmán utca rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszának a javítási munkáinak elvégzésével 
összesen 49,34 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) 
bízza meg bruttó 582.755,-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 

 
16. napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzési munkáiról 
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
216/2021. (X. 27.) 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 
forgalomtechnikai elemek gyártásával és leszállításával a CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, 
Cinege u. 13.) bízza meg az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével  
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Megnevezés Horganyzott 
acéloszlop 
(76×3500 mm) 

Horganyzott 
acéloszlop 
(60×3500 mm) 

Rögzítőbilincs 
(76 mm, 
csavarokkal) 

Rögzítőbilincs 
(60 mm, 
csavarokkal) 

Oldalakadály 
tábla 
(250×1000 
mm) 

Háromszög 
alakú KRESZ 
tábla (600 
mm) 

Kör alakú 
KRESZ tábla 
(600 mm) 

Kiegészítő tábla 
(175×350 mm) 

Egységár 15.875,-Ft 13.335,-Ft 762,-Ft 762,-Ft 8.115,-Ft 5.398,-Ft 9.843,-Ft 2.845,-Ft  
Megnevezés STOP tábla 

(600 mm) 
Zsákutca 
/buszmegálló 
/négyszög 
alakú tábla 
(600x600 mm) 

Forgalom-
technikai 
küszöb 
(fekvőrendőr 
elem) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(900 mm) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(600 mm) 

Parkolásgátló 
elem (poller)  
76x1250mm 

Szállítási 
költség 
/alkalom 

Szállítási 
költség 
futárszolgálattal 
30 kg 
súlykorlátig 
/alkalom 

Egységár 10.922,-Ft 12.954,-Ft 3.937,-Ft 37.465,-Ft 29.845,-Ft 23.495,-Ft 50.229,-Ft 8.255-Ft 

bruttó 1.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 
összességében legkedvezőbb ajánlattevőt, mely keret 2022. február 28-ig terjedő határozott időtartamig 
használható fel. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 
17. napirendi pont 
Előterjesztés útsüllyedések, útbeszakadások javítási munkáiról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
217/2021. (X. 27.) 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 Nádasdy 
Tamás utca 7., a Hegyalja út 50., a Legány Ödön utca 12/A és 16. számú ingatlanok előtt megsüllyedt, 
beszakadt aszfaltos útburkolatok javítási munkáinak elvégzésével összesen 56,75 m2 felületen a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza meg bruttó 1.801.813,-
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 
218/2021. (X. 27.) 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 Balassi Bálint 
út 127-129. számú ingatlanok előtti megsüllyedt autóbuszöböl javítási munkáinak elvégzésével 
összesen 27,25 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.)  
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bízza meg bruttó 1.286.447,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

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

 
18. 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 kilenc 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
219/2021. (X. 27.) 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 3978/36 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
Hatvan, Szabadság út 5. számú ingatlan előtt található 1 db juharfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy 
a növény 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
220/2021. (X. 27.) 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 3655 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Klapka u. 44. számú ingatlan előtt 12 darab mályvacserje kivágásához azzal a feltétellel, hogy a 
növények 12 db boglárkacserje ültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Horváth Mihály úton. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
221/2021. (X. 27.) 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 4604/20 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a 
Hatvan, Gódor Kálmán u. 1-11. számú ingatlan előtt található 1 db ecetfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fa 1 db kőrisfa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
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222/2021. (X. 27.) 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 6088 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Peresi u. 8. számú ingatlan előtt található 7 db smaragd tuja kivágásához azzal a feltétellel, hogy a tuják 
2 db gömbkőris fa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
223/2021. (X. 27.) 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 2368 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Karinthy Frigyes u. 17. számú ingatlan körül található 4 db ecetfa fa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a fák 2 db gömbkőrisfa ültetésével kerüljenek pótlásra a helyszínen. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
224/2021. (X. 27.) 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 2123 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Mohács u 61. számú ingatlan előtt 4 db tuja és 1 db kislevelű hársfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy 
a növények 1 db hársfa ültetésével a Hatvan, Népkertben, illetve 5 m2 talajtakaró rózsa ültetésével a 
Hatvan, Radnóti téren kerüljenek pótlásra. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
225/2021. (X. 27.) 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. 117. számú 
ingatlan előtti földrészleten található 1 db feketefenyő kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás elutasítására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
226/2021. (X. 27.) 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 3396/1 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Berzsenyi Dániel utcában,  
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a Hegyalja út 37. számú ingatlan mellett található 4 db aranyeső, 1 db madárberkenye és 1 db szilvafa 
kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás elutasítására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
227/2021. (X. 27.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága módosítja a 101/2021. (IX. 1.) számú határozatát olyan módon, hogy a határozat szövegében 
a „hatvani 5235/2 helyrajzi szám” szövegrész helyébe a „hatvani 5235/22 helyrajzi szám” szövegrész 
lép. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 

 
19. napirendi pont 
Előterjesztés közterület karbantartási munkáról 
(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 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
228/2021. (X. 27.) 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 Balassi Bálint 
út 44-52. számú ingatlanok előtti közterület zúzottköves szakasza karbantartási munkáinak elvégzésével 
összesen 600 m2 felületen Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bem József utca 
55.) bízza meg bruttó 2.895.600,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a P. Lukács Pelbárt utca közvilágításának kiépítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Pár szót szeretnék erről az utcáról mondani. Ez a Bosch-játszótér és a lakótelep közötti utca, ott valamikor 
a régi MÁV-os világítás megvolt, és amikor felújították – még Érsek idejében – a játszóteret, meg azt az 
utat, ott elfelejtették a villanyvilágítást kiépíteni, és most ez ennek a pótlása, és ehhez kérjük a 
támogatását mindenkinek. Köszönöm szépen! 
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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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
229/2021. (X. 27.) 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 P. Lukács 
Pelbárt utcában a közvilágítás megtervezésével és kiépítésével (5 db 6,5 m magas kandeláber, 135 m 
földkábel, 5 db LED lámpatest) a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza 
meg bruttó 3.508.375,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, 
városgazdálkodási kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
21. napirendi pont 
Egyebek 
 
Marján János bizottsági tag 
A felüljárónál az a nagy luk, az mi, azt ti javítottátok? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Közút Kht.! 
 
Marján János bizottsági tag 
Olyan rosszul van megcsinálva! Nektek kell szólni, vagy felülvizsgálják mindig? 
 
Schósz Gabriella műszaki irodavezető 
A vasúti hidat? Igen, azt nekik kell csinálni. Szólunk nekik! 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
Egyre nagyobb a lyuk. 
 
Marján János bizottsági tag 
A hivatal felszólítja őket, hátha gyorsabban meg lesz! 
 
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. 
 

 
        Kondek Zsolt              Papp István 

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


