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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2022. március 11-én 8.30 órakor a Hatvani Polgármesteri Hivatal kistermében tartott 
rendkívüli nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök  
- Kondek Zsolt elnök-helyettes  
- Palik Józsefné tag 
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag  

 
- dr. Kovács Éva jegyző 
- Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Johancsik Mónika gazdálkodási irodavezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő jelen van), megnyitotta az 
ülést.  
 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Kondek 
Zsoltot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Miután a napirenddel kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 109/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2022. március 11-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása 
tárgyában indított pályázati eljárással kapcsolatos döntésről 

 
2. Előterjesztés az „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez 

kapcsolódó döntésről  
 
Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-2. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető                         

 
3. Előterjesztés korlátok, térelválasztók és kerékpártámaszok festésével, helyreállításával 

kapcsolatos döntésekről 
 

4. Előterjesztés a 2022. évi vízminta-vételezési feladatokról  
 

5. Előterjesztés favizsgáló szakember megbízásáról  
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6. Előterjesztés a Legionella baktérium által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó 
vizsgálat elvégzéséhez szükséges vízminta-vételezési feladatokról  

 
7. Előterjesztés a 2022. év tavaszára szükséges fák és cserjék beszerzéséről  

 
8. Előterjesztés a csapadékvíz-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről  

 
9. Előterjesztés a zárt csapadékvíz-hálózat gépi tisztításával kapcsolatos döntésről  

 
10. Előterjesztés a csapadékvíz-hálózat kézi tisztításával kapcsolatos döntésről  

 
11. Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges 

munkálatok elvégzéséről      
              

12. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 
megrendeléséről  

 
13. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 2022. évben illegálisan elhelyezésre 

kerülő hulladékok felszámolásával kapcsolatos döntésről  
 

14. Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzési és karbantartási munkáiról  
 

15. Előterjesztés önkormányzati kezelésű földutak és padkák karbantartási munkáiról  
 

16. Előterjesztés utcanév táblák gyártási és telepítési munkáiról  
 

17. Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról  
 

18. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról  
 

19. Előterjesztés osztályozó épület áramellátásának biztosításával kapcsolatos döntésről 
 

20. Előterjesztés sebességmérő táblákkal kapcsolatos döntésről 
 

21. Előterjesztés a közterület-felügyeleti és nemzetiségi képviseleti irodában az elektromos 
hálózat felújításáról és a folyosó padlócseréjéről  

 
22. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásról  

  
Előterjesztő, előadó 3-22. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és 
városfejlesztési irodavezető          

 
Határidő: 2022. március 11. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása 
tárgyában indított pályázati eljárással kapcsolatos döntésről 
 
Marján János: Hány busz lesz végül? 
Nagy Ferenc: Öt. 
Marján János: És mennyi volt eddig? 
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Nagy Ferenc: Tartalékkal együtt volt hat. 
Marján János: Mert panaszkodnak a kollégáim, hogy valami buszjáratok nem mennek. 
Papp István: Ez nem a buszszámtól függ, hanem attól, hogy milyen sűrű járat. Volt egy felmérés. 
Nagy Ferenc: Erről volt már testületi döntés. Még előző évben döntött a testület arról, hogy a járatokat 
felülvizsgálja, járatésszesűsítés volt utána együttdolgozva. Ők javasolták, pontosabban a szakértő és a 
VOLÁN is javasolta, hogy milyen ésszerűsítéseket kellene végrehajtani, ezeket megléptük és akkor vált 
ingyenessé a helyi közlekedés. Az azt követő hónapokban jöttek is jelzések a járatokkal kapcsolatban, 
azokat korrigáltuk. Most az utóbbi két hónapban már nem jött ilyen visszajelzés, hozzánk legalábbis 
nem érkezett. Úgy néz ki, hogy beállt ez a rendszer erre a szintre. Jelentősen visszavettük egyébként a 
kilométerszámot, tehát 114.000 km-re van most a pályázat kiírva, úgyhogy ez az egy busz tudja ezt a 
vonalszámot ellátni, de a VOLÁN is ennyivel látja el egyébként. 
Papp István: Most már gyakorlatilag a VOLÁN piaci áron kapja az üzemanyagot, tehát nem lakossági 
ár, olyan 600-650,- Ft-os téma. Gondolom, hogy mivel nagy fogyasztó, biztos engedményeket ad neki a 
MOL, de azért egészen magas áron vehetik az üzemanyagot. Nem tudom, hogy ez meddig lesz így, 
hogy az önkormányzat megígérte a lakosoknak, hogy ingyen használhatják a buszokat, de ezt 
szeretnénk tartani. Jegyző asszonyt megkérném, hogy a név szerinti szavazást vezesse le.  
dr. Kovács Éva:   
 Bagi Miklós  igen 

Kondek Zsolt:   igen 
 Marján János:   igen 
 Palik Józsefné:   igen 
 Papp István:   igen 
Öt „igen” szavazattal elfogadta a bizottság a határozati javaslatot.   
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 110/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal 
történő helyi személyszállítás biztosítása tárgyában indított pályázati eljárással kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a képviselő-testület 266/2021. (XI. 25.) sz. 
határozata alapján, a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 60 hónapra történő 
biztosítása tárgyában indított pályázati eljárás döntéshozója, a tárgyi pályázati eljárás esetében nyertes 
ajánlattevőnek az Inter Tan-Ker Zrt. (székhely: 1045 Budapest, Istvántelki u. 8.) ajánlattevőt nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és ajánlata tartalmazza a tárgyi pályázati eljárás 
bírálati szempontja szerint az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot, azaz nettó 1.180.-Ft/km 
összegű igényelt ellenszolgáltatásnak, a teljesítésbe 5 db akadálymentesített jármű bevonásának, 
továbbá a biztosított autóbuszok belterében képfelvétel rögzítésére alkalmas elektronikus 
megfigyelőrendszer (kamerarendszer) üzemeltetésének a biztosításának a vállalását tartalmazó 
ajánlatot. 
A szerződés 2022. évre eső teljesítéséhez szükséges bruttó 128.130.300.-Ft összegű pénzügyi forrás Hatvan 
Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendeletben a 
"Szervezetek, Alapítványok támogatása" táblában a “VOLÁNBUSZ normatív támogatás önerő, HELYI 
buszközlekedés támogatás” költséghelyen rendelkezésre áll, a 2023-2027. évekre szükséges pénzügyi forrás 
az önkormányzat 2023-2027. évi költségvetéseibe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2022. március 20. (az eredmény kihirdetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés az „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című támogatási kérelemhez 
kapcsolódó döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 111/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TOP-4.1.1-16-HE1-2019-
00003 azonosító számú, „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című pályázat megvalósításához szükséges 
hőlégsterilizátor beszerzésével a Medi-CAD Kft.-t (székhely: 3531 Miskolc, Gyár utca 62-1.) bízza meg 
bruttó 290.999,- Ft vállalkozói díjért mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A szükséges 
pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határidő: 2022. március 14. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 112/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a TOP-4.1.1-16-HE1-2019-
00003 azonosító számú, „Újhatvani orvosi rendelők felújítása” című pályázat megvalósításához szükséges 7 
db notebook beszerzésével a Zóna Computers Kft.-t (székhely: 1042 Budapest, Szent István tér 7/B)  bízza 
meg bruttó 1.605.534,- Ft vállalkozói díjért mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A 
szükséges pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határidő: 2022. március 14. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3./ napirendi pont  
Előterjesztés korlátok, térelválasztók és kerékpártámaszok festésével, helyreállításával 
kapcsolatos döntésekről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A három határozati 
javaslatról egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 113/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Grassalkovich úton található 
korlátok festésével a Zagyva folyótól a NAV ügyfélszolgálati irodáig, a Grassalkovich út és Bástya utca 
kereszteződésétől a K&H Bank fiókig, valamint a Budapest Bank bankfókja előtti szakaszokon a Füzeséri 
Építő Zrt.-t (székhely: 2173 Kartal, Alkotmány utca 55/A.) bízza meg bruttó 1.143.000,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 114/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Radnóti téri 
körforgalom és a Zagyva folyó közötti szakaszon található láncos térelválasztók és virágtartók festésével, 
valamint helyreállításával a  NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 
bruttó 980.440,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 115/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város területén 
található kerékpártámaszok festésével 4.400,- Ft/db (alanyi adómentes) egységáron a MÉZSORÁS Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg 440.000,- Ft (alanyi adómentes) keretösszeg erejéig, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4./ napirendi pont  
Előterjesztés a 2022. évi vízminta-vételezési feladatokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 116/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város közterületein 
lévő vízvételi helyek vízminta-vételezési, általános vízkémiai és bakteriológiai szempontból történő 
ellenőrzési munkálataival a TECHNO-VÍZ Kft.-t (székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 1.) bízza meg – 
vízmintavétel bruttó 22.796,- Ft/minta, kiszállási díj bruttó 4.572,- Ft/alkalom egységárakon – bruttó 
100.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 117/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város külterületén 
található bezárt és rekultivált „dögkút” ellenőrzésére szolgáló monitoring kút évi kétszeri mintavételi és 
kiértékelési munkálataival a SYNLAB Hungary Kft.-t (székhely: 1211 Bp., Weiss Manfréd út 5-7.) bízza 
meg bruttó 13.970,- Ft/alkalom (tartalmazza a kiszállás díját) egységáron bruttó 50.000,- Ft keretösszeg 
erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Dögkút monitoringozása” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5./ napirendi pont  
Előterjesztés favizsgáló szakember megbízásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 118/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 Hatvan város közigazgatási 
területén az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon és közterületeken lévő fás szárú növények szükség 
szerinti vizsgálatával Horváth Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Hadházi utca 
96/A.) bízza meg 2023. február 28. napjáig az alábbi egységárakon: 

Megnevezés Egységár 

Vizuális állapot felmérés, ápolási javaslattal, jegyzőkönyv nélkül, szóbeli 
tájékoztatás 

8.000,- Ft/megkezdett óra 

Szakmai állásfoglalás (írásban)  25.000,- Ft-tól 

Környezetbiztonsági favizsgálat kataszteri jelöléssel + favizsgálati 
jegyzőkönyv  

5.000,- Ft 

Vizuális favizsgálat, ápolási javaslattal + favizsgálati jegyzőkönyv  14.000,- Ft 

Fakopp 3D akusztikus tomográffal végzett favizsgálat, ápolási javaslattal + 
favizsgálati jegyzőkönyv  

30.000,- Ft 

DynaRoot vagy húzó vizsgálat (a gyökérzet statikai vizsgálata)  45.000,- Ft 

Kiszállási díj 20.000,- Ft/alkalom 

bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6./ napirendi pont  
Előterjesztés a Legionella baktérium által okozott fertőzési kockázathoz kapcsolódó vizsgálat 
elvégzéséhez szükséges vízminta-vételezési feladatokról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 119/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 az önkormányzat által 
működtetett intézményekben történő Legionella-csíraszám meghatározásával kapcsolatos vízminta-
vételezési, illetve annak vizsgálati munkálataival a TECHNO-VÍZ Kft.-t (székhely: 5000 Szolnok, Vízmű u. 
1.) bízza meg – vízmintavétel bruttó 10.410,- Ft/minta, kiszállási díj bruttó 12.192,- Ft/alkalom egységárakon 
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– bruttó 350.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7./ napirendi pont  
Előterjesztés a 2022. év tavaszára szükséges fák és cserjék beszerzéséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 120/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 2022. év tavaszára tervezett 
ültetésekhez szükséges fák és cserjék beszerzésével, valamint hatvani helyszínre szállításával a MARÓTI 
DÍSZFAISKOLA Kft.-t (székhely: 2243 Kóka, Dózsa György út 47.) bízza meg bruttó 3.107.182,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Fák, cserjék közterületre” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
8./ napirendi pont  
Előterjesztés a csapadékvíz-hálózat üzemeltetésével kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 121/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Mátravíz Bt.-t (székhely: 
3243 Bodony, Petőfi u. 24.) bízza meg a csapadékvíz hálózat üzemeltetésével kapcsolatos mérnöki 
közreműködői feladatok ellátásával, bruttó 16.500,- Ft/alkalom egységáron bruttó 300.000,- Ft keretösszeg 
erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
9./ napirendi pont  
Előterjesztés a zárt csapadékvíz-hálózat gépi tisztításával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 122/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város közigazgatási 
területén lévő zárt csapadékvíz-elvezető hálózat gépi tisztítási munkáival a Papi Clean Kft.-t (székhely: 2151 
Fót, Nyírfa u. 15.) bízza meg bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, az alábbi egységárakon: 
 
 

 

 

 

mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10./ napirendi pont  
Előterjesztés a csapadékvíz-hálózat kézi tisztításával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 123/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 az AGENOR CLEANING 
Kft.–t (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. utca 4. 1. em. 16.) bízza meg a Hatvan város közigazgatási 
területén lévő zárt csapadékvíz-elvezető hálózat csapadékvíznyelő műtárgyainak a kézi tisztítási, valamint a 
kitermelt anyag elszállítási és hivatalos lerakóhelyen történő elhelyezési munkáival, bruttó 19.050,- Ft/db, 
egységáron bruttó 990.600,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11./ napirendi pont  
Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásához szükséges 
munkálatok elvégzéséről      
 
Palik Józsefné: 2017-ben telepítettük, eddig ki gondozta? – mert nem tudom. 
Schósz Gabriella: Hatvan Város Önkormányzata gondozta eddig is az erdőt és minden évben megvolt róla a 
döntés. 
Palik Józsefné: Akkor ez elkerülte a figyelmem. Köszönöm szépen. 
 
Más hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
 

zárt csapadékvíz 

csatornára vonatkozóan 

zárt csapadékvíz-hálózat 

műtárgyára vonatkozóan 

  1.206,- Ft/fm 

33.650,- Ft/óra 
22.453,- Ft/db 



72 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 124/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei, szervezeti és működési szabályairól szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a hatvani 0510/9 hrsz.-ú 
földrészleten telepített erdő ápolásával a CSENTER Erdészeti Kft.-t (székhely: 3065 Hasznos, Alkotmány út 
56.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.743.964,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. május 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12./ napirendi pont  
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata számára szükséges értékbecslési munkák 
megrendeléséről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 125/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 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 hatáskörben eljárva az önkormányzat számára 
szükséges értékbecslési munkák elvégzésével Szénási Péter adószámmal rendelkező magánszemélyt (lakcím: 
3000 Hatvan, Deák Ferenc utca 12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, 
az alábbi egységárakkal, bruttó 1.500.000,- Ft keretösszegig erejéig: 
 

 Adás-vételi értékbecslés ára Bérleti célú értékbecslés ára 

Társasházi lakás, szövetkezeti lakás és osztatlan 
közös tulajdonban álló ingatlanban lévő lakás 
(házrész)  

23.000,- Ft, 23.000,- Ft, 

Családi ház 23.000,- Ft, 23.000,- Ft, 

Nem lakás célú helyiségek (üzlethelyiségek, 
pince, óvóhely) 

  

100m2 alatt  30.000,- Ft, 30.000,- Ft, 

100-200 m2 között  35.000,- Ft,  35.000,- Ft, 

201 m2-től  43.000,- Ft,  39.000,- Ft, 

Lakóövezetben lévő beépítetlen területek 
(építési telkek) 

18.000,- Ft, 18.000,- Ft, 

Egyéb beépítetlen területek 18.000,- Ft, 18.000,- Ft, 

Felépítménnyel rendelkező ingatlanok 43.000,- Ft, 39.000,- Ft, 

Termőföldek 18.000,- Ft, 18.000,- Ft, 

Zártkertek 18.000,- Ft, 18.000,- Ft, 

 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, 
értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2022. április 15. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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13./ napirendi pont  
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon 2022. évben illegálisan elhelyezésre 
kerülő hulladékok felszámolásával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 126/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 az önkormányzati tulajdonú 
külterületi ingatlanokon található illegálisan elhelyezett hulladékok összegyűjtésével, valamint hivatalos 
lerakóhelyre történő elszállításával és elhelyezésével 2022. évre vonatkozóan - 2023. február 28-ig tartó  
érvényességgel - a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1046 Budapest, Wolfner utca 6. 1. em. 103.) bízza meg  

 inert hulladék esetében bruttó 21.590,- Ft/tonna, 
 kommunális hulladék esetében bruttó 44.831,- Ft/tonna  

egységárakon legfeljebb bruttó 5.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a „Környezetvédelmi feladatok, illegális 
hulladéklerakók felszámolása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (szerződés megkötésére 2023. február 28-ig tartó érvényességgel) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
14./ napirendi pont  
Előterjesztés forgalomtechnikai elemek beszerzési és karbantartási munkáiról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 127/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a forgalomtechnikai elemek 
gyártásával és leszállításával a CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 13.) bízza meg az 
alábbi bruttó egységárak figyelembevételével 

Megnevezés Horganyzott 
acéloszlop 
(76×3500 mm) 

Horganyzott 
acéloszlop 
(60×3500 mm) 

Horganyzott 
acéloszlop 
(76×4500 mm) 

Rögzítőbilincs 
(76 mm, 
csavarokkal) 

Rögzítőbilincs 
(60 mm, 
csavarokkal) 

Oldalakadály 
tábla 
(250×1000 
mm) 

Háromszög 
alakú KRESZ 
tábla (600 mm) 

Kör alakú 
KRESZ tábla 
(600 mm) 

Egységár 18.796,- Ft 14.605,- Ft/db 24.130,- Ft/db 1.016,- Ft 1.016,- Ft 8.115,- Ft 5.398,- Ft 9.843,- Ft 
 

Megnevezés Kiegészítő tábla 
(175×350 mm) 

STOP tábla 
(600 mm) 

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

Forgalom-
technikai 
küszöb 
(fekvőrendőr 
elem) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(900 mm) 

Kültéri 
panoráma 
tükör 
(600 mm) 

Parkolásgátló 
elem (poller) 
gömbfejjel, 
dupla felület-
kezeléssel 
(horganyzott 
oszlop RAL 
9005 színre 
szinterezetten)/ 
76x1250mm 

Leterhelő talp 
12kg-os, 
műanyag (kör 
alakú) 76-os 
oszlophoz 

Egységár 2.845,- Ft 10.922,- Ft 12.954,- Ft 3.937,- Ft 41.656,- Ft 30.480,- Ft 23.495,- Ft 4.382,- Ft 
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Megnevezés Leterhelő talp 
26kg, műanyag 
(négyszög alakú) 
76-os oszlophoz 

Szállítási 
költség 
/alkalom 

Szállítási költség 
futárszolgálattal 
30 kg 
súlykorlátig 
/alkalom 

Egységár 6.858,- Ft 71.120,- Ft 10.351,- Ft 
 

bruttó 3.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára összességében 
legkedvezőbb ajánlattevőt, mely keret 2023. február 28-ig terjedő határozott időtartamig használható fel. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 128/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a forgalomtechnikai elemek 
karbantartási munkáinak elvégzésével a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza 
meg az alábbi egységárak figyelembevételével 
 

                         Megnevezés 
 Cégnév 

Közúti táblák 
bontása 

Közúti táblák oszlopainak 
elhelyezése 

Közúti táblák 
felszerelése 

MÉZSORÁS Kft. 
(3000 Hatvan, Kertész utca 64.)

2.900,- Ft (alanyi 
adómentes) / db 

6.500,- Ft (alanyi adómentes) / db 2.900,- Ft (alanyi 
adómentes) / db 

 
3.500.000,- Ft (alanyi adómentes) keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, mely keret 2023. február 28-ig terjedő határozott időtartamig használható fel. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati kezelésű földutak és padkák karbantartási munkáiról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 129/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő földutak karbantartási, valamint a szilárd burkolatú utak 
padkáinak a javítási munkáival Nagy József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bem József utca 
55.) bízza meg az alábbi bruttó egységárak figyelembevételével 
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Megnevezés 
 
 
 
 
 
Cégnév 

Földúton keletkezett 
kátyúk 

feltöltése+behengerlése 
max "55"-ös zúzottkővel  

(Ft/m2) 

Földutas szakaszok 
szintbehúzása/földtükör 

készítése 10-15cm 
mélységben, kitükrözött 

munkaterület 
feltöltése+behengerlése 
max "55"-ös zúzottkővel  

(Ft/m2) 

Padka nyesése  
(Ft/m2) 

Padka felépítése: 
padkaalap készítése, 
zúzottkővel feltöltés, 

behengerlés  
(Ft/m2) 

Nagy József e.v. 
(3000 Hatvan,  
Bem József utca 55.) 

3.556,- Ft/m2 6.858,- Ft/m² 2.032,- Ft/m² 6.858,- Ft/m2 

bruttó 16.967.744,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
16./ napirendi pont  
Előterjesztés utcanév táblák gyártási és telepítési munkáiról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 130/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 az egyes utcanévtáblák 
legyártásával a CSP Trade Kft.-t (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 13.) bízza meg az alábbi bruttó 
egységárak figyelembevételével 

 
Megnevezés 
 

Utcanév tábla 700x300 
(1-10 db) 

Utcanév tábla 700x300 
(10+ db) 

Utcanév tábla 700x300 
(település címerével, 
'Belváros' felirattal) 

Egységár 12.687,- Ft / db 8.090,- Ft / db 13.335,- Ft / db 

 
Megnevezés Szállítási díj futárszolgálattal 30 kg-ig Szállítási díj futárszolgálattal, saját szállítással 30 kg 

felett 

Egységár 8.890,- Ft / alkalom 19.050,- Ft / alkalom 

bruttó 1.000.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára összességében 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 131/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 az egyes utcanévtáblák 
elhelyezésével a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kertész utca 64.) bízza meg az alábbi 
egységárak figyelembevételével 

Megnevezés Utcanév tábla 
telepítése kerítésre 
vagy falra 

Utcanév tábla telepítése új oszlopra, telepítési 
segédanyagokkal, szállítással, táblák rögzítésével 

Egységár 3.200,- Ft 
(alanyi ÁFA-mentes) 

8.500,- Ft 
(alanyi ÁFA-mentes) 

500.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) keretösszegig történő felhasználással, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
17./ napirendi pont  
Előterjesztés forgalomtechnikai küszöbök karbantartásáról 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 132/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan város területén 
telepített forgalomtechnikai küszöbök karbantartásával a MÉZSORÁS Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész u. 64.) bízza meg 1.000.000,- Ft (alanyi adómentes) keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt az alábbi egységárak figyelembevételével: 
 
Hiányzó elem pótlása +  
a rögzítéshez szükséges anyagok biztosítása 

Meglévő elem  
újrarögzítése 

6.900,- Ft/elem (alanyi adómentes) 3.900,- Ft/elem (alanyi adómentes) 

 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
18./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak burkolati jeleinek karbantartásáról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 133/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
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képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak burkolati jeleinek a felfestési munkáival a ”HEVES-
ÚT” Kft.-t (székhely: 3399 Andornaktálya, II. Rákóczi F. u. 65/B.) bízza meg az alábbi egységárak 
figyelembevételével 
 

Oldószeres kézi 
fehér festés 

Oldószeres kézi 
sárga festés 

Oldószeres gépi 
fehér festés 

Tartós kézi 
fehér festés 

Tartós kézi 
sárga festés 

Tartós gépi  
fehér festés 

3.048,- Ft / m2 3.175,- Ft / m2 2.603,- Ft / m2  8.255,- Ft / m2 8.636,- Ft / m2 8.001,- Ft / m2 

 
bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
19./ napirendi pont  
Előterjesztés osztályozó épület áramellátásának biztosításával kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 134/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 az egykori cukorgyár területén 
található osztályozó épület áramellátásának kiépítésével a LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 3.185.909,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20./ napirendi pont  
Előterjesztés sebességmérő táblákkal kapcsolatos döntésről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 135/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Horváth Mihály úton, a 
Rákóczi úton és a Tarjáni úton felszerelt, üzemképtelenné vált sebességmérős táblák cseréjével a 
LEDVILLSZER Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 2.278.380,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben városüzemeltetési feladatok között a „Városüzemeltetési, városgazdálkodási 
kiadások” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
21./ napirendi pont  
Előterjesztés a közterület-felügyeleti és nemzetiségi képviseleti irodában az elektromos 
hálózat felújításáról és a folyosó padlócseréjéről 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 136/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kossuth tér 2. szám 
alatti Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeleti és nemzetiségi képviseleti irodákban az elektromos hálózat 
felújításával és a folyosó padlóburkolatának a cseréjével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 1.676.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 137/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Kossuth tér 2. szám 
alatti Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Rendészeti Osztályának vezetői és asszisztensi irodáiban a 
gyengeáramú hálózat (telefon és számítógépes hálózat) felújítási  munkáival Kurcsik Zsolt egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bartók Béla  utca 22.) bízza meg bruttó 172.920,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 
önkormányzati rendeletben a „vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
22./ napirendi pont  
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú területen történő fakivágásról 
 
Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. A két határozati javaslatról 
egyben szavazott a bizottság. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 138/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” projekt keretében a hatvani 2995 hrsz.-ú földrészleten, 
természetben a Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlanon található 4 db közönséges lucfenyő, 5 db 
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bálványfa, 3 db ezüstfenyő, 2 db kislevelű hársfa, 1 db tiszafa, 1 db rezgő nyárfa, 1 db kaukázusi diófa, 1 db 
fehér nyárfa, és 1 db török meggyfa kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 139/2022. (III. 11.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
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 4524/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú földrészleten, természetben a Hatvani Lesznai Anna 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó József u. 10.) területén 16 db tuja, 1 db berkenyefa és 1 db fűzfa 
kivágásához. 
 
Határidő: azonnal (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Más napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.50 órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________             _________________________________                                  
           Kondek Zsolt                    Papp István   
  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési               Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési          
             Bizottság elnök-helyettese                                             Bizottság elnöke          


