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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. december 15-én, 9 órai kezdettel, a Hatvani Polgármesteri Hivatal kis termében 
megtartott nyílt üléséről 

Jelen voltak: 
Papp István   bizottsági elnök 
Kondek Zsolt  bizottsági elnökhelyettes 
Marján János  bizottsági tag 
Bagi Miklós  bizottsági tag 
Palik Józsefné    bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  
Lukács László   jegyzői irodavezető 
Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető 
Rékasi Éva    számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Baranyi Lajosné  beruházási- és koordinációs osztályvezető 
Nagy Ferenc   önkormányzati főtanácsadó 
Kodákné Nagy Ágnes  Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
Krémer Dániel   Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. ügyvezetője 
Makai Beatrix    jegyzőkönyv vezető 
 

*** 

Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság mind az 5 tagja jelen van, a bizottság határozatképes.  Elmondta, hogy a szervezeti és 
működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot 
szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt bizottsági 
elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel az ülés napirendjére a meghívóban szereplő 29. pont után 
az alábbi előterjesztéseket: 
 

- Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Jégcsarnok beruházás keretében a     
   csapadékvízelvezetés végszámla fedezetére pénzeszköz átadásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető                           
          

- Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás     
   alapján nyújtandó támogatásról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető                      

 
- Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása”  
   elnevezésű közbeszerzési eljárás indításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                
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- Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának  
  felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás indításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
  Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                      
  
- Előterjesztés a hatvani 532 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám    
  alatti ingatlan egy  részének  versenyeztetés  útján,  nyílt  pályázati  kiírás keretében történő   
  bérbeadására vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági elnök 
Előadó: Rékasi Éva Számviteli, Vagyonnyilv.- és kezelési osztályvezető 

 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy az előterjesztések napirendre vételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta, hogy fenti előterjesztéseket a bizottság felvegye az ülés napirendjére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke 
szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
289/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
2021. december 15-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
 
N A P I R E N D  
NYÍLT ÜLÉS:  

1. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási   
    szabályzatáról 

 
2. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
    25/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 
   
3. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról,  
    illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
  
4. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgál- 
    tatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2021. (VI. 14.) önkormány- 
    zati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről 
 
5. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról 
  
6. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról 
 
7. Előterjesztés HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. szabályzatainak  
    jóváhagyásáról 

 
8. Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról 
 
9. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról 

Előterjesztő 1-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-9. napirendi pontig: Lukács László aljegyző 
 

10. Előterjesztés Hatvan város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és Városfejlesztési Programtervével 
      kapcsolatos döntésekről  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rátkai Attila városi főépítész 
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11. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére nyújtandó támogatásról 

 
12. Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 

Előterjesztő 11-12. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 11-12. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 
13. Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 

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

 
14. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
      szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

   kapcsolatos döntésekről 
 
16. Előterjesztés a 2021. év végi és 2022. év eleji ünnepi közlekedési rendre vonatkozó helyi-járati 
      autóbuszos közlekedésről 

17. Előterjesztés a Robert Bosch út burkolatába történő forgalomtechnikai elemek beépítéséről 
   
18. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adó Osztály és Pályázati  
      Osztály helyiségeinek a felújításáról 
 
19. Előterjesztés a Balatonőszöd, Szabadság u. 10. szám alatti üdülő felújításáról 
 
20. Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos  
      kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 
 
21. Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ részére megadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos   
      jóváhagyásáról  
 
22. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú 
      Művészeti Iskola bővítésével kapcsolatos beruházáshoz 
 
23. Előterjesztés az Árnyas utca közvilágításának a fejlesztéséről 
  
24. Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház felújításához történő hozzájárulásról 
 
25. Tájékoztató Hatvan város 2022. évi virágosítási- és fásítási tervéről 
 
26. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 

Előterjesztő 14-26. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 14-26. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

 
27. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024) felülvizsgálatáról 

  
28. Előterjesztés az Országos Futópálya-építési Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 

Előterjesztő 27-28. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 27-28. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                      

 
29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területeken történő fakivágási kérelmekről 
  Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető      
 
30. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Jégcsarnok beruházás keretében a  
       csapadékvízelvezetés végszámla fedezetére pénzeszköz átadásáról 
 
31. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján   
       nyújtandó támogatásról 

Előterjesztő 30-31. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 30-31. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető                      

 
32. Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű  
      közbeszerzési eljárás indításáról 
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33. Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás indításáról    
   

Előterjesztő 32-33. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 32-33. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                      

 
34. Előterjesztés a hatvani 532 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan,  Rákóczi út 29. szám alatti  

ingatlan egy  részének  versenyeztetés  útján,  nyílt pályázati  kiírás  keretében történő bérbeadására 
vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról 

Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági elnök 
Előadó: Rékasi Éva Számviteli, Vagyonnyilv.- és kezelési osztályvezető 

 
35. Egyebek 
      
Határidő: 2021. december 15. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási 
szabályzatáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
290/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási 
szabályzatáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft., a Hatvani 
Közétkeztetési Kft., a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft., a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. és a Hatvani Szolgáltató Kft. alapítója és kizárólagos tulajdonosa a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján elfogadja 
a határozat mellékletét képező javadalmazási szabályzatot azzal, hogy a szabályzat az elfogadását követő 30 
napon belül a társaságok cégiratai közé elhelyezésre kerüljön. 
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület által a 137/2020. (III. 26.) számú határozattal 
elfogadott javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
Határidő: 2021. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló     
25/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
291/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2020. (X. 
30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről című előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
292/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 
előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2021. (VI. 14.) 
önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
293/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 
szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 
egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és 
a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
294/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének 21. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Kft. (cg. száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alábbi 
módosított szabályzatait jóváhagyja: 
 
 Adatvédelmi szabályzat 
 Bélyegző használati szabályzat 
 Bizonylati rend 
 Cafetéria szabályzat 
 Etikai szabályzat 
 Értékelési szabályzat 
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 Iratkezelési szabályzat 
 Kötelezettségvállalási szabályzat 
 Közbeszerzési és beszerzési szabályzat 
 Leltározási szabályzat 
 Pénzkezelési szabályzat 
 Pénzmosás elleni szabályzat 
 Selejtezési szabályzat 
 Számlarend 
 Számviteli politika 
 Személygépkocsi használati szabályzat 
 Tervezési szabályzat 
 
Határidő: 2021. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
295/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének 21. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani 
Közétkeztetési Kft. (cg. száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alábbi 
módosított szabályzatait jóváhagyja: 
 
 Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 
 Bélyegző használati szabályzat 
 Beszerzési és közbeszerzési szabályzat 
 Bizonylati rend 
 Cafetéria szabályzat 
 Etikai szabályzat 
 Élelmezési szabályzat 
 Értékelési szabályzat 
 Irat és bizonylatkezelési szabályzat 
 Kötelezettségvállalási szabályzat 
 Leltárkészítési szabályzat 
 Pénzkezelési szabályzat 
 Selejtezési szabályzat 
 Számlarend 
 Számviteli politika 
 Személygépkocsi használati szabályzat 
 Szervezeti és működési szabályzat 
 Tervezési szabályzat 
 
Határidő: 2021. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. szabályzatainak     
jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
296/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének 21. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a HATVANI 
MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. (cg. száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alábbi módosított szabályzatait jóváhagyja: 
 
 Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
 Bélyegző használati szabályzat 
 Bizonylati rend 
 Cafetéria szabályzat 
 Etikai szabályzat 
 Értékelési szabályzat 
 Iratkezelési szabályzat 
 Kötelezettségvállalási szabályzat 
 Közbeszerzési és beszerzési szabályzat 
 Leltározási szabályzat 
 Pénzkezelési szabályzat 
 Selejtezési szabályzat 
 Számlarend 
 Számviteli politika 
 Személygépkocsi használati szabályzat 
 Szervezeti és működési szabályzat 
 Tervezési szabályzat 
 
Határidő: 2021. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Sportcsarnok Üzemeltető Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
297/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének 21. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani 
Sportcsarnok Üzemeltető Kft. (cg. száma: 10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alábbi 
módosított szabályzatait jóváhagyja: 
 
 Adatkezelési szabályzat 
 Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 
 Bélyegző használati szabályzat 
 Beszerzési szabályzat 
 Bizonylati rend 
 Cafetéria szabályzat 
 Etikai szabályzat 
 Értékelési szabályzat 
 Irat és bizonylatkezelési szabályzat 
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 Kötelezettségvállalási szabályzat 
 Közbeszerzési és beszerzési szabályzat 
 Leltározási szabályzat 
 Pénzkezelési szabályzat 
 Selejtezési szabályzat 
 Számlarend 
 Számviteli politika 
 Személygépkocsi használati szabályzat 
 Szervezeti és működési szabályzat 
 Tervezési szabályzat 
 
Határidő: 2021. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
298/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének 21. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani 
Szolgáltató Kft. (cg. száma: 10-09-037769, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) alábbi módosított 
szabályzatait jóváhagyja: 
 
 Bélyegző használati szabályzat 
 Bizonylati rend 
 Cafetéria szabályzat 
 Etikai szabályzat 
 Értékelési szabályzat 
 Gépjármű üzemeltetési és használati szabályzat 
 Iratkezelési szabályzat 
 Kötelezettségvállalási szabályzat 
 Közbeszerzési és beszerzési szabályzat 
 Leltározási szabályzat 
 Pénzkezelési szabályzat 
 Selejtezési szabályzat 
 Számlarend 
 Számviteli politika 
 Személygépkocsi használati szabályzat 
 Szervezeti és működési szabályzat 
 Tervezési szabályzat 
 
Határidő: 2021. december 23. (tájékoztatásra) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és Városfejlesztési 
Programtervével kapcsolatos döntésekről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
299/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és Városfejlesztési Programtervével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 38/2021. (VII. I6.) számú határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
300/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájával és Városfejlesztési Programtervével 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának 
(FVS) és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) tervezői feladatainak az elvégzésével a VÁTI 
Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. emelet 17.) bízza 
meg bruttó 14.986.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül.  
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére nyújtandó támogatásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
301/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány részére nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Vidéke Mentőalapítvány (székhely: székhely: 
3014 Hort, Iskola u. 7.) részére 1 db gáztűzhelyet szerez be bruttó 120. 000,- Ft keretösszegig, melyhez a 
szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és Hatvan és 
Vidéke Mentőalapítvány között megkötendő adományozási megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2021. december 31. (adományozási megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
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12. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
302/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Rendőrkapitányság munkatársainak jutalmazásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó 
József út 14.) részére összesen 200.000,- Ft értékű összegű ajándékutalványt ad támogatásként 5 fő rendőr 
munkatárs jutalmazásához. 
Az összesen 200.000,- Ft értékű utalványok összegéhez, valamint azok járulékaihoz szükséges pénzügyi forrás 
Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a 
polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre állnak. 
 
Határidő: azonnal (beszerzésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
303/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (székhelye: 
3300 Eger, Klapka György u. 11.) részére bruttó 395.986,- Ft összegben, a Hatvani Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság felszereléseinek fejlesztése érdekében hálózati vízautomata berendezés gépet szerez be.  
A berendezés beszerzésére a szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről 
szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság között megkötendő adományozási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2021. december 31. (adományozási megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 
15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
304/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. 
(III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés  az  intézményfelújítási,  valamint  tervszerű  és  időszerű  karbantartási feladattervvel  
kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
305/2021. (XII. 15.) 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” 
 
306/2021. (XII. 15.) 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 5. Számú Általános Iskola (telephely: Hatvan, 
Szabadság út 13.) földszinti lány öltöző már nem javítható állapotú 100/210 méretű ajtójának cseréjével Kővári 
Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 171.450- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a 2021. év végi és 2022. év eleji ünnepi közlekedési rendre vonatkozó helyi-járati autóbuszos 
közlekedésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
307/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a 2021. év végi és 2022. év eleji ünnepi közlekedési rendre vonatkozó helyi-járati autóbuszos 
közlekedésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) javaslatára az alábbi 2021. év végi és 2022. év eleji 
ünnepi menetrendet hagyja jóvá a helyi közforgalmú menetrend-szerinti autóbusz járataira vonatkozóan: 
 

Dátum 
Naptári 

nap 
Közlekedési rend 

2021. december 11. szombat iskolai előadási nap, áthelyezett munkanap 

2021. december 12. vasárnap munkaszüneti nap 

2021. december 13. hétfő munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 14. kedd munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 15. szerda munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 16. csütörtök munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 17. péntek munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 18. szombat szabadnap 

2021. december 19. vasárnap munkaszüneti nap 

2021. december 20. hétfő munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 21. kedd munkanap, iskolai előadási nap 

2021. december 22. szerda tanszünetben munkanap 

2021. december 23. csütörtök tanszünetben munkanap 

2021. december 24. péntek szabadnap 

2021. december 25. szombat munkaszüneti nap 

2021. december 26. vasárnap munkaszüneti nap 

2021. december 27. hétfő tanszünetben munkanap 

2021. december 28. kedd tanszünetben munkanap 

2021. december 29. szerda tanszünetben munkanap 

2021. december 30. csütörtök tanszünetben munkanap 

2021. december 31. péntek tanszünetben munkanap 

2022. január 01. szombat munkaszüneti nap 

2022. január 02. vasárnap munkaszüneti nap 

2022. január 03. hétfő munkanap, iskolai előadási nap 
 

Vonal 2021. december 24-én az utolsó járatok indulásának időpontja 

1 
Szolnoki útelágazástól: 17:35 óra (TESCO érkezik 17:55 óra) 
TESCO indul 16:00 óra (Szolnoki útelágazó érkezik 16:22 óra) 

2 Aut. pu. indul 15:30 óra (Aut. pu. érkezik 16:00 óra) körjárat 

4 
Hegyalja út indul 8:40 óra (Vasútállomás érkezik 8:55 óra) 
Vasútállomás indul 7:15 óra (Hegyalja út érkezik 7:30 óra) 

9 
Szolnoki útelágazás indul 6:45 óra (Vasútállomás érkezik 6:55 óra) 
Vasútállomás indul 7:00 óra (Szolnoki útelágazás érkezik 7:15 óra) 

 
Vonal 2021. december 31-én az utolsó járatok indulásának időpontja 

1 
Szolnoki útelágazástól: 17:35 óra (TESCO érkezik 17:55 óra) 
TESCO indul 16:00 óra (Szolnoki útelágazó érkezik 16:22 óra) 

4 
Hegyalja út indul 8:40 óra (Vasútállomás érkezik 8:55 óra) 
Vasútállomás indul 7:15 óra (Hegyalja út érkezik 7:30 óra) 
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9 
Szolnoki útelágazás indul 7:15 óra (Bosch 2. kapu érkezik 7:43 óra) 
Bosch 2. kapu indul 16:45 óra (Szolnoki útelágazás érkezik 17:00 óra) 

 
Vonal 2022. január 1-jén az első járatok indulásának időpontja 

1 
Szolnoki útelágazástól indul 8:35 óra (TESCO érkezik 8:55 óra) 
TESCO indul 9:00 óra (Szolnoki útelágazó érkezik 9:22 óra) 

2 Autóbusz-pályaudvar indul 9:00 óra (TESCO érkezik 9:27 óra) 
 

Vonal 2022. január 1-jén az alábbi járatok nem közlekednek 

4 
Hegyalja úttól: összes járat 
BOSCH 2. kaputól: összes járat 

9 
Szolnoki útelágazástól: összes járat 
BOSCH 2. kaputól: összes járat 

 
Határidő: 2021. december 16. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch út burkolatába történő forgalomtechnikai elemek beépítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
308/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Robert Bosch út burkolatába történő forgalomtechnikai elemek beépítéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc 
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetésnél forgalomtechnikai elemek kerüljenek beépítésre a határozat 
melléklete szerint. 
 
Határidő: 2021. április 30. (beépítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
309/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Robert Bosch út burkolatába történő forgalomtechnikai elemek beépítéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc utcai 
csomópontnál lévő gyalogos átvezetésnél forgalomtechnikai elemek beépítésével a For-Vid Kft.-t (székhely: 
2030 Érd, Aszfaltozó utca 54–56.) bízza meg bruttó 1.688.592,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2022. január 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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18. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adó Osztály és Pályázati 
Osztály helyiségeinek a felújításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
310/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adó Osztály és Pályázati Osztály 
helyiségeinek a felújításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal földszintjén 135 m2 
alapterületen az Adó Osztály helyiségeinek és 73 m2 alapterületen a Pályázati Osztály helyiségeinek a felújítási 
munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 
11.578.590.- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2022. január 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés a Balatonőszöd, Szabadság u. 10. szám alatti üdülő felújításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
311/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Balatonőszöd, Szabadság u. 10. szám alatti üdülő felújításáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonőszöd, Szabadság u. 10. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú 45 m2 alapterületű üdülő összes homlokzati nyílászáró szerkezetének cseréjét, 
teljes belső festését, ereszdeszkázását és kisebb karbantartás jellegű munkáit tartalmazó felújítási munkáival a 
NORMA-BAU Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 4.254.500.- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos 
kertművelő programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
312/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei című országos kertművelő 
programra vonatkozó együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Első Magyar Kert Szövetkezettel (5300 Karcag, Kossuth 
tér 1.) megkötött „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos 
programra vonatkozó együttműködési megállapodást módosítja a határozat melléklete szerint. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodást módosító okirat és szándéknyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2021. december 31. (megállapodást módosító okirat és szándéknyilatkozat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Tankerületi Központ részére megadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos 
jóváhagyásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
313/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvani Tankerületi Központ részére megadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét képező Hatvan 
város polgármestere által 2021. december 8-án kelt HAT/7884-2/2021 számú tulajdonosi hozzájárulását a 
Hatvani Tankerületi Központ (székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére a Hatvani Bajza József Gimnázium 
2 új tanteremmel történő bővítése, továbbá 7 db parkolóhely kialakításával kapcsolatban. 
 
Határidő: azonnal (kérelmező értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 
bővítésével kapcsolatos beruházáshoz 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Márciusban kezdődik a felújítás, lebontják a hátulját, a tetőt is lebontják teljesen, csak nincs meg, hogy hol fognak 
dolgozni a kollégák, meg hova tesszük a zongorát, egyéb hangszereket. Új épület lesz hátul, emelet, koncert-
terem. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag  
Nem volt erre pályázat, hogy új zeneiskola lesz? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem. Szándékunk volt, ha pénzünk lett volna. De így lesz egy új épület. 
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Palik Józsefné bizottsági tag  
Addig nem lehet átköltözni a kis kastélyba, ahol a könyvtár van? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Most ott van a Lesznai, ott is felújítások vannak belül.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag  
Egy részét felújítják, de az épület öreg marad. Az egészet le kéne bontani, és egy újat építeni. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ahhoz kéne még 300 millió forint.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag  
De akkor az megint száz évekre otthont adna a zeneiskolának. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Így most már elfér a zeneiskola, ha ez így meg lesz csinálva. Lesz egy 100 fős hangverseny terem is.  
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
314/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Kocsis Albert Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola 
bővítésével kapcsolatos beruházáshoz szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad a Hatvani Tankerületi Központ 
(székhely: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.) részére a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2755 
hrsz.-ú kivett középiskola művelési ágú földrészleten a Magyar Energia Centrum generál tervező (1223 
Budapest, Nagytétényi út 190.B. ép. I. 2.) által elkészített tervek szerinti beruházás megvalósításához. 
A tervezett beruházás során a kérelmező köteles a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat 
maradéktalanul betartani. 
Hatvan Város Önkormányzata a munkavégzés során az esetleges károkért felelősséget nem vállal. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal (hozzájárulás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés az Árnyas utca közvilágításának a fejlesztéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
315/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta az Árnyas utca közvilágításának fejlesztéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Árnyas utca 60 m hosszú szakaszára vonatkozóan a 
közvilágítási hálózat tervezési és kiépítési munkáival (2 db betongyámas faoszlop, 60 m közvilágítási kábel, 2 
db LED lámpatest) a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 1.371.600,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház felújításához történő hozzájárulásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
316/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház felújításához történő hozzájárulásról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete igennel szavaz a Hatvan, Erzsébet tér 3. szám alatti társasház 
1/2021. és 2/2021. számú írásbeli határozati javaslatáról.  
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy érvényes társasházi közgyűlési döntés esetében a Hatvan, Erzsébet 
tér 3. szám alatti társasház tetőhéjazata cseréjéhez 2.147.950,- Ft, a falazat egy részének a felújításához 
1.478.065,- Ft összeg fizetését vállalja 2022. május 30-ig. 

A képviselő-testület kijelenti, hogy a felújítási munkákat teljes körűn és hiánytalanul kell megvalósítani, az 
önkormányzat által vállalt díjat kizárólag a felújítási munkákra lehet felhasználni, ellenkező esetben az átutalt 
összeget Hatvan Város Önkormányzata részére vissza kell fizetni. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szavazólapok aláírására. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2021. december 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Tájékoztató Hatvan város 2022. évi virágosítási- és fásítási tervéről 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Kivonat szövege: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő - testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan város 2022. évi virágosítási- és fásítási tervéről szóló 
tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően, egyhangúlag tudomásul vette.” 

 
26. napirendi pont 
Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
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317/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli javítási keretének megnöveléséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város elektronikus térfigyelő rendszerének 
üzemeltetésére, a hálózati hozzáférés biztosítására és a rendszer karbantartására a PnV Solution Bt.-vel  
,(székhelye: 2142 Nagytarcsa, Árpád fejedelem utca 18.) megkötött keretszerződést módosítja oly módon, hogy 
a keretszerződésben a garanciális időn túli eszközök javítására elkülönített 4.666.500,- Ft (121/2021. (IX. 2.) 
számú, 245/2021. (X. 28.) számú és 285/2021. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozatok alapján) 
keretösszeg további bruttó 65.000,- Ft-tal megemelésre kerüljön. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között szereplő „Városüzemeltetési, városgazdálkodási kiadások” 
költséghelyen biztosított. 
 
Határidő: 2021. december 31. (szerződésmódosításra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024) felülvizsgálatáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
318/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program (2019-2024) felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város felülvizsgált Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a dokumentum aláírására.   
 
Határidő: 2021. december 20. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés az Országos Futópálya-építési Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
319/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 
Országos Futópálya-építési Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Futópálya-építési Program felhívására pályázatot 
nyújt be a Zagyva-ligetben tervezett futópálya létrehozására. A beruházás értéke előre láthatólag bruttó 
71.621.356,- Ft, az elnyerni kívánt pályázati támogatás összege bruttó 35.810.678,- Ft, a támogatás intenzitása 
50 %. A saját erő pénzügyi forrása az önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-
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testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására és 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: 2021. december 17. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
320/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága az 
Országos Futópálya-építési Programhoz kapcsolódó támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Országos Futópálya-építési Program pályázati felhívására 
benyújtandó pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 
226/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat 
alapján köteles eljárni. 

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Tarsoly Imre képviselő, 

2.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 

3.) Baranyi Lajosné műszaki, koordinációs és beruházási osztályvezető 
 
Határidő: 2021. december 16. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
29. 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 három határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatokat hozta: 
 
321/2021. (XII. 15.) 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 11501/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Görbeéri horgásztó mellett 
található 14 db keskenylevelű ezüstfa és sarjadékai kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
322/2021. (XII. 15.) 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 4186 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Temető u. 3. számú ingatlan 
előtt található 3 db közönséges nyírfa kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás elutasítására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
323/2021. (XII. 15.) 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 35 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, Kandó Kálmán u. 4. számú ingatlan 
előtt található 3 db tuja kivágásához. 
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Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás elutasítására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Jégcsarnok beruházás keretében a 
csapadékvízelvezetés végszámla fedezetére pénzeszköz átadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Azt szeretném kérdezni, hogy ez most akkor már megoldja a sportcsarnok vízelvezetését? Egyébként én a 
jégcsarnokot sosem támogattam, de ha most ez megoldja a vízelvezetést, akkor két kézzel fogok szavazni. 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Megérkezett a katasztrófavédelemtől a vízjogi engedély a csapadékvíz elvezető rendszerhez, és ezért állíthatta ki 
a kivitelező a számlát, és így a parkoló is megkapta a forgalomba helyezést. Most már nincs akadálya a 
sportcsarnok használatbavételi engedély intézésének. Az előző évben volt is egyeztetés az egyesülettel, nem csak 
ebben a témában, hanem minden problémás területről. Az elnök úr ígérte, hogy azonnal indítja a használatbavételi 
engedélyezési eljárást, de információm szerint azóta sem indította még el, sajnos. Már nincs ez az akadály, amit 
idáig hangoztattak. A használatbavételi engedélyezési eljárást az egyesületnek kell újra indítani, és ez nem történt 
meg. Nagyon fontos lenne, hogy meglegyen ebben az évben. 
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
324/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz elvezetés 
végszámla fedezetére pénzeszköz átadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület (székhely: 3000 Hatvan, 
Népkert utca 2.) részére a Jégcsarnok beruházás keretében a csapadékvíz elvezetés végszámla fedezetére – 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával biztosított 
480.067.334,- Ft támogatás terhére – bruttó 81.752.948,- Ft pénzeszközt ad át. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében a felhalmozási kiadások között a „Jégcsarnok építése FC Hatvan Egyesület támogatása” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján 
nyújtandó támogatásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
325/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel létrejött együttműködési megállapodás alapján nyújtandó 
támogatásról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 300.000,- Ft összegű támogatást nyújt az 
„Alapítvány a hatvani I. István Általános Iskola támogatására” alapítvány részére (székhelye: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 8., adószáma: 18574605-1-10, bankszámlaszáma: 11739054-20119605, képviseli: 
Lipkovics Erika kuratóriumi elnök), melyet a Hatvani Szent István Sportiskolai Általános Iskola Bosch osztályok 
karácsonyi ajándékainak vásárlására fordíthat. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2021. 
évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a Felhalmozási kiadások között a 
„BOSCH együttműködési megállapodás keretében kiadás 
finanszírozás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
Határidő: 2021. december 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás indításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ott a termálvíz. Nem lenne az logikusabb, hogy ott lenne kútfúrás, és nem kéne melegíteni a vizet, a hideg 
vizeset?  
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Volt egy tanulmányterv ezzel kapcsolatban, készíttettünk szakértővel egy elemzést ezzel kapcsolatban, hogy 
melyik verzió mennyibe kerül, és hidegvizes kutat mindenképpen kell fúrnunk. A számítások alapján az jött ki, 
hogy jóval hatékonyabb az, hogyha az utómelegítéses módszerre állítjuk át. Termálkút fúrása becslések szerint 
még egy 150 millióval emelte volna a költségeket.  
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
326/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút melléfúrásos felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás indításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút 
melléfúrásos felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó nettó 44.762.307.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 56.848.129.- Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Strandfürdő területén található hidegvizes kút 
melléfúrásos felújítása” elnevezésű, nettó 44.762.307.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélkül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság 
a 29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Baranyi Lajosné, műszaki osztályvezető; 
3.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2022. január 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 



175 
 

 
33. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás indításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
327/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
megtárgyalta a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence hidegburkolatának felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás indításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence 
hidegburkolatának felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 57.016.817.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 72.411.357.- Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe 
betervezésre kerül. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Strandfürdő területén található úszómedence 
hidegburkolatának felújítása” elnevezésű, nettó 57.016.817.- Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélkül lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 
bíráló bizottság a 29/2021. (I. 27.) számú polgármesteri határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján 
köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Johancsik Mónika, gazdálkodási irodavezető - a Bizottság elnöke; 
2.) Baranyi Lajosné, osztályvezető, 
3.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2022. január 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
34. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 532 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatti ingatlan 
egy részének versenyeztetés útján, nyílt pályázati kiírás keretében történő bérbeadására vonatkozó pályázat 
ismételt kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül 
a következő határozatot hozta: 
 
328/2021. (XII. 15.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. 
pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani 532 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi 
út 29. szám alatti ingatlan egy részének bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot kiírja. 
 
Határidő: 2021. december 17. (a pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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35. napirendi pont 
Egyebek 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 
A strandon minden évben leengedjük a vizet. A legtöbb helyen nem engedik le a vizet, a tetején képződik egy 5-
6 centis jégréteg, ami a széleken nem is kötődik a falhoz, és nem megy tönkre a medence. Leengedjük a vizet és 
felfagy a csempe. Így előzik meg, hogy tönkre menjen a burkolat, tavasszal pedig lecserélik a vizet. Javasolnám 
ezt a megoldást.    
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Volt erről már szó, talán van is olyan medence, amelyiknél így van. Igen jogos. 
 
 
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülését 9 óra 25 perckor befejezettnek nyilvánította.  

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
        Kondek Zsolt              Papp István 

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


