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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 2022. január 26-án, 900 órai kezdettel, a Hatvani Polgármesteri Hivatal kis 
termében megtartott nyílt üléséről 

 

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

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:  
dr. Kovács Éva  jegyző 
Lukács László   jegyzői irodavezető 
Johancsik Mónika  gazdálkodási irodavezető 
Rékasi Éva   Számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Baranyi Lajosné  beruházási- és koordinációs osztályvezető 
Nagy Ferenc   önkormányzati főtanácsadó 
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 le a meghívóban szereplő 8. napirendi pontot, 
melynek címe: „Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal egyes szabályzatainak jóváhagyásáról”, 
valamint, hogy erről a bizottság tagjai szavazzanak. 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta a meghívó szerinti 8. pont levételét napirendről. 

Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék fel napirendre az alábbi előterjesztéseket a meghívóban szereplő 25. pont után: 

 Előterjesztés az újhatvani rendelők feliratozási feladatáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető     
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 Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beépítésével kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető     
 

 Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7. I. emelet 4. sz. alatti lakás elektromos 
hálózatának és fűtési rendszerének a felújításával kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető     
 

 Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület 
Adóügyi Osztály iroda helyiségének a padlócseréjéről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető     
 

 Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló 
energia hasznosítással” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető   

 
Papp István bizottsági elnök 
Kérte, hogy az új napirendek felvételéről 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: 
  
1/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2022. január 26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:  
 
N A P I R E N D E K 
NYÍLT ÜLÉS: 
1. Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére nyújtott támogatás 2022. évi 

felhasználásának engedélyezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
2. Előterjesztés parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fenntartásáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

3. Előterjesztés a www.hatvan.hu önkormányzati internetes oldal rendszerfenntartási és 
karbantartási feladatainak ellátásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-3. napirendi pontig: Lukács László aljegyző 
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4. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek részterületre vonatkozó 

módosításának megindításáról és változtatási tilalom elrendeléséről 
  (HATÁROZAT, RENDELET – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

   Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rátkai Attila városi főépítész 

 
5. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
6. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Jégcsarnok beruházás keretében a 
jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítási hálózat kiépítése végszámla fedezetére pénzeszköz 
átadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 5-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 5-7. napirendi pontig: Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 

 
8. Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi munkatervének 

elfogadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

9. Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatti  
ingatlan 2 db helyiségének bérbe adásáról szóló pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 8-9. napirendi pontig: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és  
         Városfejlesztési bizottsági elnök 
              Előadó 8-9. napirendi pontig: Rékasi Éva Számv., Vagyonnyilv.- és kezelési   

    osztályvezető 
 
10. Előterjesztés a hatvani 2649/1-2682 helyrajzi számú földrészletek telekalakításával kapcsolatos 

döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
11. Előterjesztés az E.ON Energiamegoldások Kft. részére megadott szándéknyilatkozat utólagos 

jóváhagyásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
12. Előterjesztés a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2022. évre vonatkozó 

sírhelygazdálkodási tervéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

13. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adó Osztály és 
Pályázati Osztály helyiségeiben gyengeáramú hálózat felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületében az Adó 
Osztály helyiségeinek erősáramú betáplálását biztosító FszE1 erősáramú elosztó kiépítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok ideiglenes útjainak 
elbontásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
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16. Előterjesztés közterület rendezési munkáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 
17. Előterjesztés a 349/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat módosításával kapcsolatos 

döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    
 

18. Előterjesztés a 2022. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik 
beszerzéséről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
   

19. Beszámoló a 2021. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)    

  Előterjesztő 10-19. napirendi pontig:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó 10-19. napirendi pontig:  Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

         irodavezető     

20. Előterjesztés a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyában 
megkötendő szerződéssel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

21. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges fenntartói 
nyilatkozatok megadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
22. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő 20-22. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 20-22. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető          

 
23. Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágási kérelemről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó 23-24. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
      városfejlesztési irodavezető   

 
25. Előterjesztés az újhatvani rendelők feliratozási feladatáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)   
 
26. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beépítésével kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

27. Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7. I. emelet 4. sz. alatti lakás elektromos hálózatának és 
fűtési rendszerének a felújításával kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adóügyi 
Osztály iroda helyiségének a padlócseréjéről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Előterjesztő 25-28. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 25-28. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető         
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29. Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia 

hasznosítással” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről  
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető   
 

30. Egyebek  
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
             
1. napirendi pont 
Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére nyújtott támogatás 2022. évi 
felhasználásának engedélyezéséről 
(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: 
 
2/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet részére nyújtott támogatás 2022. 
évi felhasználásának engedélyezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra  
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Polgárőrség Hatvan Közhasznú 
Szervezet (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., a továbbiakban: Polgárőrség) részére a Hatvan Város 
Önkormányzata által a 2021. évben nyújtott támogatásnak a tárgyévben fel nem használt részének a 
2022. évben történő felhasználását. A 2021. évben nyújtott, és ténylegesen felhasznált támogatás 
összegével a Polgárőrség az önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás alapján 2022. 
január 31. napjáig, míg a 2021. évben igénybe nem vett, a 2022. évben felhasználandó támogatás 
összegével 2023. január 31. napjáig köteles elszámolni. 
A képviselő-testület engedélyezi továbbá a Polgárőrségnek, hogy az önkormányzattal megkötött 
együttműködési megállapodásban foglaltaktól eltérően a 2021. és 2022. évi önkormányzati támogatást 
a 3000 Hatvan, Bezerédi utca 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú területen könnyűszerkezetes 
kétállásos garázs építésére felhasználhassa. 
 
Határidő: 2022. február 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fenntartásáról 
(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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3/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fenntartásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal Önkormányzati 
Rendészeti Osztályának munkáját segítő parkoláskövető- és észleléskezelő rendszer fenntartásával 
2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig a Blank Media Kft.-t (székhely: 2314 Halásztelek, 
Bethlen Gábor utca 64.) bízza meg bruttó 57.150,- Ft/hó összegben, mint az egyedi rendszert 
kifejlesztő vállalkozót. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül, a 
továbbiakban az önkormányzat tárgyévi költségvetéseiben tervezni kell. 
 
Határidő: 2022. január 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés a www.hatvan.hu önkormányzati internetes oldal rendszerfenntartási és 
karbantartási feladatainak ellátásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tisztelt Bizottság! Továbbra is az a problémám, hogy – ugye megint ugyanaz a cég fogja működtetni a 
város honlapját – nem csak nekem, hanem a polgároknak, mert valaki szereti megnézni az 
előterjesztéseket, és a zip-ben elmentetteket nem lehet megnyitni, nem mindenki informatikus. Ha egy 
cég ezt bevállalja, akkor találjon erre informatikai megoldást, vagy ha nem tudja, akkor ne pályázzon, 
és keressünk olyat, aki fölt tudja tenni úgy, hogy a hatvani állampolgárok, vagy aki kíváncsi erre, meg 
tudja nyitni. Azt gondolom, hogy ennyi pénzért elvárható, hogy úgy legyen föltéve, évekig úgy volt 
föltéve, hogy el lehetett olvasni. Elhiszem, hogy tömöríteni kell az anyagot, de akkor az informatikus 
találja meg a módját, amivel a város polgárait tudjuk tájékoztatni.  
 
Lukács László aljegyző 
Tisztelt Képviselő Asszony, Tisztelt Bizottság! Erről már beszéltünk korábban testületi ülésen is. Ha 
bárkinek problémája van, hívjon fel, megpróbálok segíteni, akár, ha konkrét előterjesztést kér, elküldjük 
neki. Azért is lesz csak 1 évre megkötve ez az üzemeltetési szerződés, mert új honlapot szeretne 
készíteni az önkormányzat. Egy későbbi ülésre fog jönni az új honlap létrehozásával kapcsolatos anyag.  
 
dr. Kovács Éva jegyző 
Tisztelt Képviselő Asszony, Tisztelt Bizottság! Informatikailag ez a weboldal már nincs olyan 
állapotban, ezért is tervezzük, hogy kellene egy új honlap, ahol ezek a technikai problémák 
megoldódnának, illetve a feltöltés is sokkal egyszerűbb lenne a hivatal részéről is, a polgárok pedig 
könnyebben el tudnák érni nem csak az előterjesztéseket, hanem egyéb információkat is, például orvosi 
rendelők nyitvatartása, rendelési idők változása, nem kellene ilyen köröket futni, de a jelenlegi műszaki 
állapota a frissítéseket nem teszi lehetővé, ezért indokolt egy új honlap létrehozása, ami egy 
időigényesebb folyamat, de ha döntés születik róla, akkor el fog indulni.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Tisztelt Bizottság! Nem teszi lehetővé egyetlen weboldal sem, hogy minden dokumentumra külön oldalt 
nyisson. Pdf formátumban lehet megnyitni, hogy ne lehessen beleírni, a megnyitásának kétféle módja 
van, az egyik az Adobe Reader, és a Google Chrome is lehetővé teszi, hogy ezeket megnyitja. Felugrik 
egy ablak, és a legtöbben ezt nem olvassák el, hogy mit tegyen a számítógép (például: „kívánja az 
Adobe Reader-t megnyitni”), el kell olvasni a kis felugró ablakot. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Én ezt megértem, Képviselő Úr, de nem mindenki ért hozzá. Aki többet foglalkozik jelenleg az 
internettel, és az információkat onnan veszi, az rájön, de sokan nem tudják kezelni. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Még egy apróság, egy tájékoztatót meg lehetne csinálni, hogy hogyan tudja megnézni ezeket, hogy hova 
kell kattintani, és képes példákkal egy használati útmutatót lehetne csinálni a dokumentumokhoz. Az a 
baj, hogy általában, ha felugrik egy kis ablak, megijednek és inkább bezárják az egészet, minthogy 
elolvassák. 
 
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: 
 
4/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a www.hatvan.hu önkormányzati internetes oldal rendszerfenntartási és 
karbantartási feladatainak ellátásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a www.hatvan.hu internetes oldal 
rendszerfenntartási, karbantartási és tartalomfeltöltési feladatainak ellátásával 2022. január 1. napjától 
2022. december 31. napjáig a Kreatív-Nova Kft.-t (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 7. I/10.) bízza meg, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 120.000 Ft/hónap (ÁFA mentes) összegben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
Határidő: 2022. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek részterületre vonatkozó módosításának 
megindításáról és változtatási tilalom elrendeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
Elolvastam ezt az anyagot, de elmondaná valaki, hogy pontosan mit jelent?  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Ez azt jelenti, hogy felül kellene vizsgálnunk a HÉSZ-t – nem tudom, hogy látták-e a képviselő urak és 
hölgyek a mellékletben szereplő tömbbelső területét – felül kellene vizsgálni olyan szempontból, hogy 
a beépítési feltételek, amelyek jelenleg adottak a területen, azok a meglévő épített környezettel 
összhangban vannak-e, különösen az infrastrukturális hálózatokra, közművekre és utakra vonatkozóan. 
Ezért kellene döntést hoznia a képviselő-testületnek a településrendezési eszközök módosításáról, ki 
kellene választani a tervezőt, és amennyiben megkötésre kerül a tervezési szerződés, akkor a változtatási 
tilalmat elrendelheti a testület, abból a célból, hogy addig, amíg a településrendezési eszközök 
módosítása befejeződik, addig a telekalakítások, építések ne kezdődhessenek meg, csak az új 
szabályozásnak megfelelően. A változtatási tilalmat a képviselő-testület az új településrendezési 
eszközök elfogadásáig legfeljebb három évig tarthatják fenn, és ha 3 éven belül nem kerülnek 
elfogadásra, akkor automatikusan a változtatási tilalom hatályát veszti. 
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Marján János bizottsági tag 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amit elkezdtek ott építkezéseket, akkor azok felfüggesztésre kerülnek? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Tudomásunk szerint feltöltési munkákat végeznek a területen. Azokat a munkákat, amennyiben azokat 
szabályosan végzik, azokat folytathatják, de újakat nem kezdhetnek meg. Tehát ha nincsen építési 
engedélyük, vagy ha egyszerű bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési munkákat fognak végezni 
és azok szabályosan nem kezdődtek meg, akkor azokat, nem is kezdhetik meg a rendelet hatályba 
lépését követően. 
 
Marján János bizottsági tag 
Azért kérdezem ezt, mert elkezdtük az OTP-vel ezeket az ingatlanokat megpróbálni finanszírozni, 
állami támogatást intézni, és egyáltalán nem megy, mert az utak nincsenek megcsinálva, közmű hálózat 
nincsen megcsinálva, tehát a jelzálog bank úgy döntött, hogy ezek az ingatlanok hitelezhetetlenek. Elég 
furcsa ezt kimondani, hogy egy városban ilyen előfordulhat, ezért támogatom ezt a lépést, amit tervez 
az önkormányzat, jó lenne rendet tenni azon a részen. Nem vagyok ellensége, hogy ott fejlesztések 
történjenek, csak normális mederben kellene ezeket megvalósítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A problémánk az, hogy minden ki van véve a kezünkből, ez az egyetlen eszközünk van. A Járási Hivatal, 
meg a Kormányhivatal jól elvannak. Nem hajlandók elhordani az Esze Tamásból a szemetet sem már 2 
hónapja, nem érnek rá. Mással vannak elfoglalva. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kérdésem lenne még ez a telekalakítás, amiről beszélgettünk. Az a tervező, akit megszavazunk, és 
felkérjük, az végezhet értékmásolaton módosítást? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Nem. A szerkezeti terv elkészítésére és a HÉSZ módosítására bízzuk meg a tervezőt, ő a telekalakítási 
vázrajzok módosítását nem végezheti el, ő csak a rendezési tervvel kapcsolatos feladatokra kap 
megbízást. 
 
Marján János bizottsági tag 
És végül az a gátőrház elbontásra kerül? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Az a KVV Vízműé. A helyi szabályzatok mindig lehetőségeket biztosítanak, ha az is van benne, hogy 
valami lebontandó épület, az a rendezési tervben legtöbbször csak javaslat. Mindig távlati 
településfejlesztési célokat fogalmaznak meg, a szabályozás keretrendszerét adják meg,  
 
További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak 
a két határozati javaslatról és a rendelet elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
5/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek részterületre vonatkozó 
módosításának megindításáról és változtatási tilalom elrendeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében Hatvan város településrendezési eszközeinek 
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a Köztársaság utca – Géza fejedelem utca – Új élet utca közötti tömbre vonatkozó módosítására 
vonatkozó eljárás megindításra kerüljön.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján” 

 
6/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan város településrendezési eszközeinek részterületre vonatkozó 
módosításának megindításáról és változtatási tilalom elrendeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
részterületre vonatkozó felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos tervezői feladatok elvégzésével a 
VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft.-t (székhely: 1076 Budapest, Thököly út 7. II. 
emelet 17.) bízza meg bruttó 2.797.000.-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül.  
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
7/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek részterületre vonatkozó 
módosításának megindításáról és változtatási tilalom elrendeléséről szóló előterjesztést, és a mellékelt 
rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról 
(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: 
 
8/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzatnak a határozat 
melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határidő: 2022. január 31. (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
9/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) 681/2019. (XII. 12.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. számú mellékletét képező módosító okiratnak 
megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 

Határidő: 2022. január 31. (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Jégcsarnok beruházás keretében a 
jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítási hálózat kiépítése végszámla fedezetére pénzeszköz 
átadásáról 
(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, 1 tartózkodással, és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
10/2022. (I. 26.) 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 
jégcsarnokhoz vezető út és közvilágítási hálózat kiépítése 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 jégcsarnokhoz vezető út és 
közvilágítási hálózat kiépítése végszámla fedezetére – Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 478/2017. (IX. 18.) számú határozatával biztosított 480.067.334,- Ft támogatási összeg terhére 
– bruttó 1.401.586,- Ft pénzeszközt ad át a 77/2021. (IX. 2.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, 
az önkormányzat, a HATVANI MÉDIA és Rendezvényszervező Nonprofit Közhasznú Kft. és a Futball 
Club Hatvan Egyesülettel a Jégcsarnok projekt megvalósítása tárgyában megkötött megállapodás 
alapján. 
 
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 állt rendelkezésre. Ezen összeg a kifizetés teljesítésére 
kötelezettséggel terhelt maradványként a 2022. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2022. évi munkatervének 
elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
11/2022. (I. 26.) 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 26. § (1) és (2) bekezdése alapján a bizottság felkéri a bizottság elnökét 
és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a munkaterv szerint szervezzék.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda útján 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatti ingatlan 
2 db helyiségének bérbe adásáról szóló pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
12/2022. (I. 26.) 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 2980 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Balassi B. út 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben lévő 2 db, 
összesen 32 m2 nagyságú helyiség bérbe adására vonatkozóan legalább havi bruttó 63.500,- Ft, azaz 
bruttó Hatvanháromezer-ötszáz forint bérleti díj ellenében a határozat mellékletét képező pályázatot 
kiírja. 
 
Határidő: 2022. január 26. (a pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 2649/1-2682 helyrajzi számú földrészletek telekalakításával kapcsolatos 
döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 



12 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
13/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 2649/1-2682 helyrajzi számú földrészletek telekalakításával 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan város polgármesterének a 
436/2021. (V. 27.) számú határozatát módosítja oly módon, hogy a határozat mellékletét képező 
változási vázrajz helyébe a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajz lép. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
határozat mellékletét képező változási vázrajz aláírására, valamint arra, hogy a szünetelő telekalakítási 
eljárás folytatását kérje. 
 
Határidő: azonnal (melléklet cseréjére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés az E.ON Energiamegoldások Kft. részére megadott szándéknyilatkozat 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: 
 
14/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az E.ON Energiamegoldások Kft. részére megadott szándéknyilatkozat 
utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az E.ON Energiamegoldások 
Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.) részére ultragyors (150 kW-os) töltőpont kialakításával 
kapcsolatosan 2022. január 12. napján kiadott polgármesteri szándéknyilatkozatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2022. évre vonatkozó 
sírhelygazdálkodási tervéről 
(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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15/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2022. évre vonatkozó 
sírhelygazdálkodási tervéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Szolgáltató Kft. által elkészített, 
a Hatvan városi köztemető és az Újhatvani köztemető 2022. évre vonatkozó sírhelygazdálkodási tervét. 

Határidő: azonnal (elfogadásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adó Osztály és 
Pályázati Osztály helyiségeiben gyengeáramú hálózat 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: 
 
16/2022. (I. 26.) 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 helyiségeiben gyengeáramú hálózat 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 és 73 m2 alapterületen a Pályázati Osztály helyiségeiben az informatikai 
és telefonhálózat felújítási munkáival Kurcsik Zsolt János egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Bartók Béla u. 8.) bízza meg 2.533.830.- Ft (alanyi Áfa mentes) összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
Határidő: 2022. február 1. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épületében az Adó Osztály 
helyiségeinek erősáramú betáplálását biztosító FszE1 erősáramú elosztó kiépítéséről 
(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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17/2022. (I. 26.) 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 épületében az Adó 
Osztály helyiségeinek erősáramú betáplálását biztosító FszE1 erősáramú elosztó kiépítéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal épületének az Adó 
Osztály által használt helyiségek új elektromos betáplálásának (50 m) és az FszE1 hálózati hely 
kiépítésének a munkáival Lengvári Csaba egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Szapári u. 24.) 
bízza meg 590.000.- Ft (alanyi Áfa mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 

A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
Határidő: 2022. február 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok ideiglenes útjainak 
elbontásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Azt értem, hogy ideiglenes út, el kell bontani. Végig néztem az előző előterjesztéseket, bizottságit, 
testületit, és nem találtam erre előterjesztést, hogy ezt ki építette, miből építette, ki finanszírozta, 
megnéztem az FC Hatvan dolgait is, nem találtam, hogy mikor ez az ideiglenes út megépítésre került, 
ezt ki rendelte meg. Ha jól emlékszem, 2020. májusában polgármester úr adott egy nyilatkozatot a 
Hatvani Hírlapnak, hogy ezt önerőből fogjuk finanszírozni, de én erre sem találtam előterjesztést. Erről 
kérnék tájékoztatást, a másik pedig az az, hogy nem kevés pénz ez az út elbontás, és azon gondolkodtam, 
hogy elég rossz állapotúak az utak, járdák, és mi lenne, ha azt, ami bontásra kerül, ledarálnák, és 
parkolókban, vagy máshol föl lehetne használni. 
 
Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Igen, az önkormányzat rendelte meg, erről volt testületi döntés, majd ezt a jegyzői iroda fogja küldeni. 
Sajnos ez nem kevés pénzbe került, de azért kellett ezt megépíteni, hogy a használatbavételi 
engedélynek ez ne legyen akadálya a nagy út megépüléséig, amiről az előbb döntöttünk, az utolsó 
végszámlájának részletéről. Az újrahasznosítás pedig szabályozott. 
 
Baranyi Lajosné osztályvezető 
Ez egy zúzottköves út, tehát nem egy szilárd burkolat, ez csak egy zúzottköves feltöltés. Elképzelhető, 
hogy fel lehet használni. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Én el tudnám képzelni az áthelyezését az Utász utca végére, meg a Mozdony utca és környékére, ahol 
földút van, alig szórt kaviccsal. Folyamatosan süllyed. Ha nem szállítaná el a vállalkozó, hanem oda 
leterítené, az nagyon jó lenne, és az ott lakóknak is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Visszatérve a használatbavételi engedélyre most ott tartunk, hogy a Lajosnak be kellene adni a 
használatbavételi engedély kérvényt, de nem sietik el. Megkapná az engedélyt, ha beadná a kérvényt, 
de valahogy leálltak vele. Ez volt a problémájuk. Utána lehetne műszaki átadás, és működhetne a 
sportcsarnok. Valamilyen indokkal, amit mi nem tudunk, mert mindig mást mondanak, valahogy nem 
sietik el. Ha oda tudnál hatni rájuk, hogy indítsák el, ne legyen gátja ennek, hogy a sportcsarnok 
elinduljon. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Valóban évtizedek óta ismerem, ő egy meghatározó személyisége a városnak, mivel olyan oktatási 
intézményt vezet, illetve tulajdonosa, de nem vagyok vele jobb viszonyban, mint ahogy ti, és bármikor 
találkozom vele, abban a pillanatban leállítom, hogy nem vagyok kíváncsi az ő verziójára sem, mert 
nem tudok ebben okos lenni, és nem is szeretnék erről véleményt mondani, neki sem, meg másnak sem, 
látunk, amit látunk. Én egyért dolgozom, ha ideültettek, hogy a városnak minél előbb meg legyen a 
sportcsarnoka, és nem fogok belemenni személyes, buta vitákba, mert nincs értelme. Tisztelek 
mindenkit, de ebben nem fogok tudni úgy állást foglalni, hogy ebből ne legyen egy hatalmas vita. Az, 
hogy ő kivel tárgyal, és hogyan, nem az én tisztem, hogy ezt megítéljem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Most már az övéké a probléma, be kéne adni a kérelmet, de valahogy nem sietik el. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tudom, Nagy úrral beszéltünk erről decemberben, a bizottsági ülésen, amikor ezt jelezte nekem, és aki 
tőlem ezt megkérdezi, én ugyanezt elmondom, hogy ez már nem az önkormányzat feladata, hanem a 
kézilabda egyesületé, hogy beadja a használatbavételi engedély kérelmet, ami jelenleg sem történt meg. 
Ha megtörténik, fogok róla tudni, és akkor ezt fogom kommunikálni. Hogy miért nem adják be, az nem 
az én tisztem kinyomozni. 
 
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: 
 
18/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Multifunkcionális Sport-és Rendezvénycsarnok ideiglenes útjainak 
elbontásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 5331/40 hrsz.-
ú ingatlan ideiglenes közúti útcsatlakozásainak elbontási munkáival a Kavicsút Kft.-t (székhely: 1046 
Budapest, Wolfner utca 6. 1 /103.) bízza meg bruttó 4.578.223,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
Határidő: 2022. február 20. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés közterület rendezési 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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19/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a közterület rendezési munkáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, 
Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza meg a Hatvan, Balassi Bálint út 3. számú ingatlan melletti hatvani 
2990 hrsz-ú közterület 70 m2  nagyságú részének rendezési munkáival bruttó 2.287.270,-Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
17. napirendi pont 
Előterjesztés a 349/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
20/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 349/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat módosításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 135/2021. (IX. 17.) számú 
határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
21/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 349/2020. (XII. 10.) számú polgármesteri határozat módosításával 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egységes szerkezetbe foglalva módosítja Hatvan 
város polgármesterének 349/2020. (XII. 10.) sz. határozatát, és annak szövegét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
 „Alulírott Horváth Richárd, mint Hatvan város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti hatáskörömben eljárva a MÉLYÉPTERV ENVIRO Kft.-t (székhely: 1185 Budapest, 
Nyíregyháza utca 73.) bízom meg, a hatvani Boldogi út csapadékvíz-elvezető hálózat állapotrögzítő 
tervének elkészítésével összesen bruttó 17.251.934,- Ft keretösszeg erejéig (állapotrögzítő terv 
elkészítése 7.239.000,- Ft, kamerás vizsgálat 381,- Ft/fm, gépi Womás tisztítás 609,6,- Ft/fm, kézi iszap 
kitermelés 25.400,- Ft/m3, kitermelt iszap elszállítása (10 km), hivatalos helyen történő lerakással 
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19.050,- Ft/m3 egységárak figyelembe vételével). Hatvan Város Önkormányzata nevében a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósággal (székhely: 3300 Eger, Mátyás király út 136/A.) és 
a MÁV Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) a munkálatok elvégzésére 
vonatkozó együttműködési megállapodást kötök azzal, hogy a munkálatok elvégzéséhez a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. és a MÁV Zrt. egyenként bruttó 2.200.000,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosít, 
Hatvan Város Önkormányzata bruttó 12.851.934,- Ft pénzügyi keretösszeget biztosít.” 
 
Az önkormányzat részéről szükséges bruttó 12.851.934,- Ft pénzügyi forrás Hatvan Város 
Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
18. napirendi pont 
Előterjesztés a 2022. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik beszerzéséről 
(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: 
 
22/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2022. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik 
beszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
a 2022. évre szükséges egynyári virágok beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Horváth 
Tihamér egyéni vállalkozót (székhely: 3016 Boldog, Béke út 40.) bízza meg bruttó 8.414.639,- 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” 
 
23/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2022. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik 
beszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évre szükséges balkonnövények 
beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 5100 
Jászberény, Gát utca 13.) bízza meg bruttó 3.236.913,- 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” 
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24/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2022. évre szükséges egynyári virágok, balkonnövények és muskátlik 
beszerzéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évben tervezett muskátliosztáshoz szükséges 
muskátlik beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával Simon Miklós egyéni vállalkozót (székhely: 
5100 Jászberény, Gát utca 13.) bízza meg bruttó 10.369.550,- 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” 
 
19. napirendi pont 
Beszámoló a 2021. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról 
(Beszámoló 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: 
 
25/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2021. évben elvégzett környezetvédelmi feladatokról szóló beszámolót, és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2021. évben elvégzett környezetvédelmi 
feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” tárgyában 
megkötendő szerződéssel 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
26/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvani Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi feladatainak ellátása” 
tárgyában megkötendő szerződéssel kapcsolatos döntésről 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 Polgármesteri Hivatal őrzés-védelmi 
feladatainak ellátásával 2022. február 1. és 2023. január 31. napja közötti időtartamra a Target Group 
Facility Management Zrt.-t (székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 202.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt nettó 2.490.-Ft + ÁFA/fő/óra vagyonvédelmi 
szolgáltatási rezsióradíjért. 
A szerződés teljesítéséhez a 2022. évre szükséges bruttó 20.909.128.-Ft összegű, továbbá a 2023. évre 
szükséges bruttó 1.935.328.-Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi és 
2023. évi költségvetéseibe betervezésre kerül.  
 
Határidő: 2022. január 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges fenntartói 
nyilatkozatok megadásáról 
(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: 
 
27/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Százszorszép Óvoda által benyújtandó pályázathoz szükséges 
fenntartói nyilatkozatok megadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Százszorszép Óvoda (3000 Hatvan, 
Hajós Alfréd utca 3.) fenntartója támogatja az óvoda pályázatának benyújtását az Iskolakertekért 
Alapítvány által meghirdetett „Országos Iskolakert-Fejlesztési Program” 2022. évi VI. ütemének 
„Óvodakert Kezdő” kategóriájára és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges fenntartói nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: 2022. január 27. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázatról 
(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: 
 
28/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
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pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra, amelynek célja a hatvani 
Batthyány utca 5. és 44. számú ingatlan közötti szakaszának a felújítása. A pályázat becsült összköltsége 
bruttó 80.295.608,- Ft. Az igényelt támogatási összeg 40.000.000,- Ft. A pályázat benyújtásához 
40.295.608,- Ft pályázati önerő szükséges. A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 
2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, 
dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2022. február 4. (pályázat benyújtásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
29/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázati felhívásra benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” című pályázati felhívásra 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.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Rátkai Attila főépítész; 
3.) Baranyi Lajosné osztályvezető; 
4.) Vojtek Nikoletta pályázati ügyintéző. 

 
Határidő: 2022. február 1. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
30/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
a hatvani Kölcsey Ferenc utcában a Zálogház előtti járda burkolat szélére parkolást megakadályozó 
pollerek kerüljenek kihelyezésre a határozat melléklete szerint. 
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Határidő: 2022. március 31. (pollerek kihelyezésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
31/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 
a hatvani Géza fejedelem utcának az István király utcai kereszteződésétől a Géza fejedelem utca 9. 
számú ingatlan közötti burkolt útszakaszán továbbra is maradjon érvényben a jelenlegi 
forgalomkorlátozás. 
 
Határidő: 2022. február 15. (érintettek értesítésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágási kérelemről 
(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: 
 
32/2022. (I. 26.) 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 4538 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hatvan, 
Ratkó József u. 14. számú lakóingatlan előtt található 1 db fehér fűzfa kivágásához azzal a feltétellel, 
hogy a növény 1 db gömbmeggy fa ültetésével kerüljön pótlásra a helyszínen. 

Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 
útján 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés az újhatvani rendelők feliratozási feladatáról 
(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: 
 
33/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az újhatvani orvosi rendelők feliratozási munkáiról szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Felnőtt Háziorvosi Rendelők 3000 
Hatvan, Bajcsy Zsilinszky utca 4/A szám alatti épületének 3D-s külső feliratozási és a rendelési időről, 
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valamint egyéb adatokról szóló tájékoztató táblák elkészítési és kihelyezési munkáinak elvégzésével az 
AE Design és Grafika Bt. -t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, Kossuth utca 33.) bízza meg bruttó 
125.984,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2022. január 31. (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beépítésével 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: 
 
34/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek beépítésével kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 326/2021. (XII. 16.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda úján” 
 
35/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a forgalomtechnikai elemek beépítésével kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc 

utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetésnél telepítendő SafeCross® intelligens gyalogátkelő 
rendszer telepítésére pályázatot nyújt be a Generáli a Biztonságért Alapítványhoz (székhely: 1066 
Budapest, Teréz krt. 42-44.) az „Okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer” – elnevezésű pályázati 
felhívásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 
szükséges nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatos eljárás során. 

Határidő: 2022. február 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc 
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetés fejlesztése érdekében a Robert Bosch Elektronika 
Kft.-vel (3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) a beruházásban történő együttműködésről és a 
beruházás finanszírozásáról megállapodást köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a megállapodás aláírására. 

Határidő: 2022. február 15. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc 
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetésnél SafeCross® intelligens gyalogátkelő rendszer 
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telepítésével a Pearl-Enterprises Kft.-t (székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 17.) bízza meg 
bruttó 3.292.127,- Ft összegben, mint kizárólagos forgalmazót. 

 A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 

 Határidő: 2022. május 10. (szerződés megkötésére) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc 
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetésnél a SafeCross® rendszerhez szükséges elektromos 
hálózati csatlakozás kiépítésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) 
bízza meg bruttó 475.557,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 

Határidő: 2022. május 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Robert Bosch úton a Kölcsey Ferenc 
utcai csomópontnál lévő gyalogos átvezetés környezetében a lassító harántcsíkok számának 
bővítésével és az újonnan felfestésre kerülő lassító harántcsíkok melletti fényvisszaverő burkolati 
prizmák beépítésével a For-Vid Kft.-t (székhely: 2030 Érd, Aszfaltozó utca 54–56.) bízza meg 
bruttó 1.038.352,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 

Határidő: 2022. február 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

27. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Ifjúság útja 7. I. emelet 4. sz. alatti lakás elektromos hálózatának és fűtési 
rendszerének a felújításával 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: 
 
36/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Ifjúság útja 7. I. emelet 4. sz. alatti lakás elektromos hálózatának és 
fűtési rendszerének a felújításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Ifjúság útja 7. 
I. emelet 4. sz. alatti lakás elektromos hálózatának a felújításával a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 530.497,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
Határidő: 2022. február 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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37/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Ifjúság útja 7. I. emelet 4. sz. alatti lakás elektromos hálózatának és 
fűtési rendszerének a felújításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Ifjúság útja 7. 
I. emelet 4. sz. alatti lakás fűtési rendszerének a felújításával Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Horváth Mihály út Horváth Mihály út 12. V/20.) bízza meg 1.666.000,- Ft összegben 
(alanyi Áfa mentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
Határidő: 2022. február 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület Adóügyi Osztály 
iroda helyiségének a padlócseréjéről 
(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: 
 
38/2022. (I. 26.) 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 Adóügyi 
Osztály irodahelyiségének a padlócseréjéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Polgármesteri Hivatal földszintjén az 
Adóügyi Osztály 1. számú irodahelyiségének teljes padlószerkezet cseréjével Kővári Tamás egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg 685.800.- Ft (alanyi Áfa mentes) 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül. 
 
Határidő: 2022. február 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia 
hasznosítással” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről 
(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: 
 
39/2022. (I. 26.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének hőellátása megújuló energia 
hasznosítással” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének 
hőellátása megújuló energia hasznosítással” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 42.059.089.-Ft + ÁFA, összesen bruttó 53.415.043.-Ft. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi 
költségvetésébe betervezésre kerül.  
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Strandfürdő használati melegvízének 
hőellátása megújuló energia hasznosítással” elnevezésű, nettó 42.059.089.-Ft becsült értékű, nemzeti 
eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében 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.) Papp Csaba, beruházási ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2022. február 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
30. napirendi pont 
Egyebek 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Biztosan láttátok már ti is, hogy a Sessantával szemben lévő üres terület, tudom, hogy honvédségi 
terület, de ott áldatlan állapotok vannak, egy szemetes nincs kitéve, mesélik az ott lakók, hogy miket 
szoktak találni, borzasztó szemetes, rendetlen. Tudom, hogy volt tárgyalás polgármester úr és a 
honvédség között, csak őrült nagy összeget mondtak. A következőt gondolta, nem tudom, hogy 
megvalósítható-e. Kitakarítaná a város, és kiszámlázná a honvédségnek, és egy idő után meg fogják ezt 
unni, ha felgyülemlik ennyi takarítási, karbantartási számla, akkor lehet velük tárgyalni, de addig is egy 
szemetest, bár nem tudom, hogy lehet-e az ő tulajdonukra kitenni, nem hiszem. Meséli egy anyuka, 
hogy fecskendőtől kezdve mindent találtak, a gyerekek is ott jönnek-mennek az úton, vagy az iskolába. 
Azt gondolom, hogy meg lehetne tenni, hogy kiszámlázni nekik a karbantartási, tisztítási díjat, és egy 
idő után újra tárgyalóasztalhoz lehetne velük ülni, mint ahogy a gombosi laktanyánál is történt, egy idő 
után meg lehetett vásárolni normális áron azt a területet. Ez lenne az egyik, a másik pedig, hogy hol tart 
a Pillangónál a parkolás ügy, mert továbbra sem történik semmi, ugyanúgy beállnak a kanyarba, 
beláthatatlan, balesetveszélyes. 
 
Schósz Gabriella irodavezető  
A kollégák ellenőrizték, az útburkolati jelek fel vannak festve, és kértük a közterület-felügyeleti 
osztályt, hogy gyakrabban ellenőrizzenek. Fel van az ív is festve, és az elzárt területek is, kint van a 
tábla is. Ha az autósok betartanák a szabályokat, nem állhatnának oda. A közterület-felügyeleti 
osztálynak jelezzük ismét, hogy fokozottan ellenőrizzék. 
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Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Szemetest el lehetne helyezni a járdának a túloldalán is, csak az ottani körzet képviselője nem nagyon 
erőlteti ezt a dolgot, én is egy csomó szemetest tetettem ki a körzetemben, neki is megvan a lehetősége 
erre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Köves Gábor Nándorné területe az. Nem is látjuk. Nagy ritkán jelenik meg itt. Ennyit tudunk róla. 
Neki feladata lenne. 
 
Rékasi Éva, számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Pályázatbontás 
Tisztelt Bizottság! A bizottság korábbi döntése alapján az újhatvani Rákóczi út 29. szám alatti ingatlan 
bérbeadására került sor, a bérbe vevő a Maxam Golden Ball Kft. volt, a bérbeadás határideje 1 évre 
szólt. Ezt megelőzően kérelmezte további használatát az ingatlannak, erre nem volt lehetőség, csak ha 
a bizottság újra pályázatot ír ki. A pályázat kiírásra került, a pályázatok beérkezési határideje 2022. 
január 6. 12.00 óra volt. A felhívásra egy pályázat érkezett, melyet most felbontok. A pályázatot a 
Maxam Golden Ball Kft. ügyvezető igazgatója, Szántó László nyújtotta be. A tartalom és a hozzátartozó 
dokumentumok a kiírásnak megfelelnek, ez alapján az ingatlan az érvényes pályázatot benyújtó részére 
bérbeadható. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke javasolta, hogy szavazzanak az 
ingatlan bérbeadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
40/2022. (I. 26.) 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 13 b. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a hatvani 532 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. szám alatti ingatlan egy részét 2022. február 1-jétől 2025. 
január 31-ig, három éves határozott időtartamra a Maxam Golden Ball Kft. (3000 Hatvan, Balassi B. út 
10.) részére havi bruttó 112.000,- Ft, azaz bruttó Egyszáztizenkettőezer forint bérleti díj megfizetése 
ellenében bérbeadja. 
 
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 35 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Kondek Zsolt              Papp István 

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


