
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 28-án 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Palik Józsefné tag

- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok 
- Nádas Sándor önkormányzati képviselő

- dr. Kovács Éva aljegyző
- Philipp Frigyes főépítész
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- 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 4  fő  van  jelen), 
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 Köves  Gábor  Nándorné  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Köves Gábor Nándornét a jegyzőkönyv aláírójaként.

Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta:

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   511  /2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2015. május 28-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt ülés napirendi pontjai:

1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. 
félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről,  számviteli  törvény szerinti  beszámolójáról  és 
adózás  utáni  eredményének  felhasználásáról,  2015.  évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a 
társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító  okiratának  módosításáról  és  a 
társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)



Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Veres András ügyvéd  

2. Előterjesztés új gépjárművek vásárlásával kapcsolatos döntésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző

3. Előterjesztés a „ Városi jel elkészítése”  tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

4. Előterjesztés  a  Hatvani  Kézilabda  és  Szabadidő  Sportegyesület  részére  sporttámogatás 
igénybevételéhez nyújtandó támogatásról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés  az  „Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatása”  című 
pályázat benyújtásáról

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 3-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 3-5. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető   

6. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

Határidő: 2015. május 28.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. 
félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről,  számviteli  törvény  szerinti  beszámolójáról  és 
adózás  utáni  eredményének  felhasználásáról,  2015.  évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a 
társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a társaság 
jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával

Papp István: A Média Kft.-ből már egy kicsit elegünk van, állandóan a pénz kell nekik. Ez a 6 MFt 
a kameravásárláshoz szükséges, mert eddig bérelték őket nem tudni mennyi  pénzért.  A testületi 
ülésen itt lesz az ügyvezető úr, majd meg lehet kérdezni tőle egy-két dolgot.
dr. Kovács Éva: Tudomásom szerint évi 4-5 MFt-ért bérelték a kamerákat.
Papp István: Annyiért lehet venni is. Most azért veszünk, mert ez már túl sok. Ezt nem lehet. 
Rendet kell nekik rakni, mert saját vagyoni felelőssége is az, hogy a cég működjön. Ugyanúgy a 
felügyelő bizottsági tagoknak is, habár ezt nem nagyon tudják sokan, de ha úgy alakulna, hogy egy 
rossz vagy hanyag gazdálkodás miatt  beváltásra kerülne ez az összeg, akkor saját  vagyonukkal 
felelnek, holott egy fillért sem kapnak érte. Reményeink szerint ez nem fog bekövetkezni, mert 
ilyen is lehetséges az új törvény szerint.  Ugyanúgy a képviselőkre is vonatkozik, hogyha olyan 
előterjesztést támogatnak, ami nem igazán jó. Ezt azért mondom, hogy tudjon róla mindenki, mert 
ilyen is előfordulhat.
Marján János: Átnéztem ezt az anyagot és meglepődtem ezeken a számokon, mert félévkor még 
nyereség volt ide bekönyvelve ebbe a sorba és most -11.722 eFt van itt, tehát -17 MFt vagy -18 
MFt, ha jól emlékszem, amit egy fél év alatt sikerült összerakni. Már megnéztem a mérleget, meg a 
többi sort és meglepődve láttam, hogy a személyi jellegű ráfordítások jelentősen emelkedtek. Ez 
valószínűleg a második félévben történt, mert az első félévben minden rendben volt. Oké, hogy a 



kamera ennyibe került, de itt elsősorban nem erről szól az előterjesztés, hanem itt számvitelileg kell 
helyre pakolni a dolgokat, mert a saját tőkéje még így is -5.883 eFt. Ez így nem maradhat, az 
önkormányzat 100%-os tulajdonú cége. Ezt már helyre raktuk tavaly, tavalyelőtt, félévkor pedig 
arról volt szó, hogy ez nem fog tovább emelkedni, viszont mindig tovább emelkedik valamiért.
Papp István: Legközelebb nem fog kapni pénzt, az biztos.
Marján János: Nem látom itt,  aki ezt  az előterjesztést készítette, mert kérdeznék tőle egy-két 
dolgot.
Papp István: Fog jönni, majd kérdezd meg, hogy hová teszik azt a rengeteg pénzt.
Marján János: Ez így nincs jól.
Nádas Sándor: Miért nincs itt? 
Papp István: Nem tudjuk.
Marján János: Hogyha az önkormányzat önállóan, magának kért még plusz feladatokat és azt 
kellett  ellátni,  akkor  ahogy a  számlázást  néztem,  azok  ki  vannak  számlázva.  Meg sem tudom 
fogalmazni, hogy min csúsztak el. Ráadásul hat hónap alatt csúsztak el, nem egy egész évre, mert 
fél évig teljesen rendben volt minden számla.
Papp István: Holott pályázatokat nyernek meg, máshonnan is kapnak rendeléseket és kapnak egy 
jelentős összeget az önkormányzattól. Egy lehetőséget kap még a Média-Hatvan Kft. hogy rendbe 
rakja a dolgait és reméljük, hogy még egyszer ilyen nem fordul elő. Tessék rendesen gazdálkodni, 
úgy, mintha a sajátjuk lenne.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   512/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. 
évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító 
okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 
kapcsolatos  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) 
bekezdésére tekintettel a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 
második féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   513/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. 
évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító 
okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 
kapcsolatos  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. május 19. napján kelt, 
2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 7.526 e Ft eszköz-forrás 



egyező végösszegével elfogadja.

Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   514/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. 
évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító 
okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 
kapcsolatos  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság -11.722 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja.

Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   515/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. 
évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító 
okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 
kapcsolatos  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a 
Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évre vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját 
elfogadja.

Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   516/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. 
évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító 
okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 
kapcsolatos  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 



egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja.

Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   517/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. 
évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító 
okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 
kapcsolatos  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve úgy dönt, hogy a társaság a képviselő-testület 2015. szeptember 3-i munkaterv 
szerinti testületi ülésén aktuális pénzügyi és vagyoni helyzetéről számoljon be, és ezen időpontig 
készítsen intézkedési tervet a vagyoni és likviditási helyzete javítására, melyet elfogadásra 
terjesszen a képviselő-testület elé.

Határid  ő  :   2015. szeptember 3.
Felel  ő  s:   a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   518/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. 
évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító 
okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 
kapcsolatos  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (cg. száma: 16-09-015907; adószáma: 24990321-2-16; székhelye: 5100 Jászberény, 
Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné képviselő; MKVK: 002004, a 
könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló [anyja neve: Jáger 
Mária; lakik: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.; kamarai tagsági száma: 005734]), választja 
meg 2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló 
megbízási díja havi 50.000,- + ÁFA, azaz Ötvenezer forint + ÁFA.

Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   519/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről,  számviteli  törvény 



szerinti  beszámolójáról  és  adózás  utáni  eredményének  felhasználásáról,  2015.  évi  üzleti  tervének 
elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító  okiratának  módosításáról  és  a 
társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság cégjegyzékbe bejegyzett 4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint 
összegű törzstőkéjét 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával megemeli 
akként, hogy a pénzbeli hozzájárulást 2015. június 15. napjáig a társaság bankszámlájára tőkeemelés 
jogcímén átutalja.
A társaság alapítója törzsbetétjét hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a törzstőke emelés 
törvényi feltétele megvalósult.
A felemelt üzletrész vonatkozásában Hatvan Város Önkormányzata alapító a Ptk. 3:199.§ (1) bekezdésében 
foglalt elsőbbségi jogával élve vesz részt a tőkeemelésben akként, hogy az újabb 100.000,-Ft, azaz 
Egyszázezer forintos vagyoni hozzájárulást teljes egészében Hatvan Város Önkormányzata bocsátja Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. részére.
Erre tekintettel Hatvan Város Önkormányzatának a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. meglévő 
4.000.000,-Ft, azaz Négymillió forint összegű törzsbetétje 4.100.000,-Ft, azaz Négymillió-egyszázezer forint 
összegre emelkedik, és a társaság törzstőkéje 4.100.000,-Ft, azaz Négymillió-egyszázezer forint összeg lesz.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   520/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. 
évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító 
okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 
kapcsolatos  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-
testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítói jogokat gyakorló testülete és legfőbb szerve a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján 6.400.000,-Ft, azaz Hatmillió-négyszázezer forint összeget biztosít tőketartalék 
jogcímén, mely összeget a társaság fejlesztési célra köteles fordítani.
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.)
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére rendelkezésre áll.

Határidő: 2015. június 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   521/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Média-Hatvan  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt  Felelősségű  Társaság 2014.  II.  félévi  feladat-végrehajtási  tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. 
évi  üzleti  tervének  elfogadásáról,  a  társaság  könyvvizsgálójának  megválasztásáról,  alapító 
okiratának módosításáról és a társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával 
kapcsolatos  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a  képviselő-



testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a 
cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja.

Határidő: 2015. május 29.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés új gépjárművek vásárlásával kapcsolatos döntésről

Papp István: A  közterület-felügyelőknek és a mezőőröknek lesz vásárolva autó, az  egyik 
készpénzes lenne, a másik pedig lízinges, tehát nem kell közbeszerzési eljárást kiírnunk emiatt.
dr. Kovács Éva: Polgármester úr tud majd mondani típust is. Megvizsgáltuk a közbeszerzésnek a 
lehetőségét is természetesen, most az előzetes árajánlatok bekérésével úgy tűnik, hogy az lenne 
célszerű, ha az egyik készpénzes lenne, a kisebbik értékű, a nagyobb értékű pedig lízinges.
Papp István: Négykerék meghajtású, SX4-es típus? Az felmegy a hegyre is.
dr. Kovács Éva: Azt nem tudom, hogy Suzukiról van-e szó, de előzetesen  árajánlatok kerültek 
bekérésre, ezt polgármester úrnál majd meg lehet tekinteni.
Papp István: A Suzuki tényleg strapabíró, ezt tapasztaltuk.
Marján János: Mindig csak az jön be, hogy 5 MFt meg 1,2 MFt, csak a részletes dolog nincs itt. 
Hogy tudjuk eldönteni, hogy a lízinges jobb vagy a másik?
dr. Kovács Éva: Egyenlőre az előzetes árajánlatok kerültek bekérésre. Most annak a lehetőségét 
vizsgáltuk, hogyha készpénzes lenne az egyik, az indokolja a megemelését ennek a keretösszegnek 
és utána majd utólagos jóváhagyásra – amikor a kisbusz beszerzés is volt – az árajánlatokkal együtt 
újra a képviselő-testület elé fog kerülni.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   522/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az új gépjárművek vásárlásával 
kapcsolatos döntésről  szóló előterjesztést és az alábbi  határozati  javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 338/2015. (V. 14.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az új gépjárművek vásárlásáról 
szóló előterjesztést. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat 2 db, az Önkormányzati Rendészeti Osztály feladatellátásához szükséges új gépjármű 
beszerzése iránt, és a legmegfelelőbb új gépjárművek és pénzügyi konstrukció kiválasztásával kösse 
meg az új gépjárművek beszerzésére vonatkozó szerződést, a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos 
szabályok figyelembe vételével.
A kiválasztásra kerülő pénzügyi konstrukció szerinti önrészhez és a 2015. évben fizetendő díjra 
vonatkozóan a képviselő-testület a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 15.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére összesen 6.250.000,- Ft összeget biztosít.”

Határidő: 2015. május 31. (a tárgyalások megkezdésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere



3./ napirendi pont 
Előterjesztés a „ Városi jel elkészítése”  tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

Papp István: Ez a hídhoz kerül valahová. Már egyszer beszéltünk erről.
Marján János: Nem beszéltünk, mert most már teljesen más van benne.
Philipp Frigyes: Több évvel ezelőtt, amikor megszületett ennek az álma, hogy odakerüljön, ennek 
megfelelően  léptünk egyet, most visszalépünk és előre lépünk kettőt, mert műszaki, 
közlekedéstechnikai szempontból azon a helyen szinte megvalósíthatatlan. Műszakilag ez  azt 
jelenti, hogy a meglévő műtárgy alá, mellé dilatálva kellene lerakni és forgalomtechnikailag elvonó 
figyelmet jelent. Nem könnyű ezen a csomóponton átmenni függetlenül mindentől, most még oda 
beteszünk egy ilyen figyelemelterelő dolgot, nem beszélve arról, hogy az NIF beruházási terület, ez 
pedig egy városi ügy, tehát így tisztességesebb szétválasztani, ahol a kettő nem mosódik össze és 
nem keveredik bele a pályázati rendszerbe. Nagyon sok indok szól amellett, hogy ne ott legyen és 
még egyet a város esztétikai dolgáról, mert talán az  a legkevesebb, de  azért, hogy az felülről a 
körforgalomból látható legyen, ahhoz durván a kétharmada majdnemhogy csak alap ennek az 
építménynek, mert azt föntről kellene látni, aki meg lent megy, annak meg az egekben lesz. Tehát 
sok mindent néztünk és vizsgáltunk ez alatt az időszak alatt, bíztunk abban, hogy talán az eredeti 
álom, de ezt ebből a három szempontból nem tudjuk megvalósítani és ezért tesszük azt a javaslatot, 
hogy máshol legyen.
Köves Gábor Nándorné: Tegnap voltam kint a kerékpárúton és megnéztem az egész hidat. Vannak 
ott ilyen nagyobb kavicsok formába lerakva, azok csapadékvíz elvezetés céljából vannak? - mert a 
legmélyebb ponton lehet látni.
Philipp Frigyes: Igen.
Köves Gábor Nándorné: Azt hittem, arra is rákerül majd valami. 
Marján János: Ez a körforgalomnál helyileg hova fog kerülni?
Philipp Frigyes: Ma jönnek ki a tervezők, mert az előzetes egyeztetés alapján Gabiék írtak az egri 
utasoknak, hogy engedik-e és milyen feltételekkel. Elviekben igen, de szabtak feltételeket. A 
tervezés a mai napon elindult, ennek  az egész csomópontnak az átnézése a 
visszatükröződésmentességtől kezdve, tehát  elég sok mindent kell teljesítenünk ahhoz, hogy oda 
tehessük. Azért van az anyagban, hogy tervezett helye, tehát bátorkodtunk ezzel a szóval jelezni azt, 
hogy még azért itt bizonyos feltételeknek meg kell felelni. Hogy meg tudunk-e felelni, az egy más 
kérdés.
Köves Gábor Nándorné: A Radnóti térnek a cukorgyár bejárati része olyan elhanyagoltnak tűnik a 
hídhoz viszonyítva, hogy esetleg ott is lehetne gondolkodni. Nekem az jutott az eszembe, hogy van 
a múzeumban egy süvegcukor, esetleg azt is ki lehetne oda pakolni vagy valahová elhelyezni, hogy 
az a rész is jobban hasznosítva legyen, mert ahhoz viszont eléggé nagy.
Philipp Frigyes: Teljesen egyetértek Önnel. A portaépület tervezésénél a tervezési feladat egészen a 
cukorgyári terület előtti résznek is a megtervezése, egyidejűleg ha a testület ma megszavazza a 
helyi építési szabályzat módosítását, akkor a város azonnal tud lépni az ottani kis földszintes 
dohánybolt eltakarításában. Abban a pillanatban az allénak nevezett valami, ami a passzív házhoz 
menne be, az azon a nyomvonalon kijönne egészen a boldogi csomópontig, tehát egy ilyen szép 
fasorral tudnánk bemenni és ezzel együtt rendeződne ez  az egész parkoló és a  teljes területe. A 
süveggel kapcsolatos ötletet köszönöm, amit itt szeretnék, és erről kapott tájékoztatást a testület, 
hogy  itt volt a 48-49-es csatának a helyszíne, amit ma csak egy ici-pici kis  tábla örökít meg a 
buszállomás egyik pillérén. Pályázik a város egy Gábor Áron ágyú öntetésével, tehát hogy valami 
méltó emlékhelye is legyen ennek az egész ügynek. Ha megszavazza a testület, már én felvetettem 
némi szoborral kapcsolatos dolgot, akkor annak is a helyét, ez már nagyjából előkészítés alatt van, 
ugyanígy az evangélikusoknak az aztéró megemlékezési lehetőségét is szeretnénk rendezni és akkor 
így összeállna ez az egész a hősök terére. Ez a javaslat, amit mondott, egy picit kilóg, mert ez nem a 
hősökhöz kötődő ügy, ugyanakkor fontos, viszont az alléval semmi akadályát nem látom, az egy 24 
m széles út, amin fasor vezet majd be abba  a cukorgyári területbe, de ennek bármelyik helyére, 
elemeként szerintem felhasználható egy ilyen kedves emlék.
Köves Gábor Nándorné: Ez a cukorgyárra is emlékeztetne, azért gondoltam. Ott meg úgy el van 
nyomva, meg zsúfolt nagyon.



Marján János: Az egész múzeum zsúfolt, már beszélgettük egyszer róla, egy kis, szűk területre 
van az egész bezsúfolva és semmi látszatja nincs. Az a dohánybolt nagyon szép volt valamikor, de 
tényleg nem illik már bele ebbe a képbe.
Papp István: Magántulajdon az?
Philipp Frigyes: Igen.
Köves Gábor Nándorné: És talán a többi gépekkel is, ami olyan.
Philipp Frigyes: Azért tetszik, amit képviselő asszony mondott, mint ötlet, mert ez a 24 m széles 
sétány, ami végig fog menni, lemegy egészen a vasútállomás épületéig és rácsatlakozik a főutcára, 
ezzel, mint képzőművészeti elemek elhelyezéseként ez az egész dolog bemutatható lenne. Ez egy jó 
ötlet, nagyon tetszik.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   523/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Városi jel elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési  eljárás  megindításáról  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 158/2015. (III. 26.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.

Határidő: 2015. május 30.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   524/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Városi jel elkészítése” tárgyú 
közbeszerzési  eljárás  megindításáról  szóló előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Városi jel elkészítése”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A 
beszerzés nettó becsült értéke 21.023.622.-Ft.
A megvalósítás tervezett helyszíne: Radnóti téri körforgalom.
A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások költséghelyen 
biztosított.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Városi jel elkészítése”  elnevezésű, 
21.023.622.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ.
A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési 
szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Incze Enikő, ügyintéző;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2015. június 5. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás 
igénybevételéhez nyújtandó támogatásról



Marján János: Én néztem ezeket a számokat, hihetetlen, már lassan 2 milliárdhoz közelítünk, 
jövőre szerintem el is fogjuk érni. A teniszpálya miatt mondom én, mert  azt mondta a főépítész, 
hogy már tervezik ezt a dolgot és azt hittem, hogy az 1,3 milliárd forintba már ez is benne van. Az 
lenne a kérdésem, hogy ez a 400 MFt mit takar?
Tóth Ivett: A tervezést végző cégtől a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület, valamint mi 
is kértük az indoklást. Elsősorban ez az emelkedés annak köszönhető, hogy a korábbi tervekben 
még nem szerepelt a sportcsarnok és a boldogi utat összekötő út, illetve a 125 férőhelyes parkoló, 
ami a sportcsarnok köré épül, valamint a sportcsarnok külső környezetének a rendezése, ami több 
ezer m2. Nyilván tervezési szempontból ezek összefüggnek az épülő szárazmalommal 
kapcsolatban, mivel  a szomszédos telken helyezkednek el, így tulajdonképpen  mindkét épület 
funkcióját segíti. Ez az egyik alapja ennek  az emelkedésnek, a másik alapja  pedig  az, hogy 
épületenergetikai szempontból a megújuló energiaforrások – gondolok itt a napenergiára, illetve a 
hőszivattyúkra –   nem szerepeltek az épületenergetikában, tehát ez mindenképp az épület 
hasznosítását, illetve fenntartását, üzemeltetését hivatott költséghatékonyabbá tenni. Tehát ez az öt 
elem, ami miatt emelkedett és ez nem szerepelt benne. Ezzel a megemelt és kibővített kerettel kerül 
benyújtásra a 2015-2016. évi pályázati rendszerbe.
Marján János: Ez pont középen lesz, a nagy területnek a közepén és ez önállóan lesz  ott vagy 
kerítve vagy hogy lesz megoldva? - mert az allé, az egy jó dolog, hogy bemegyünk.
Tóth Ivett: Ez mind össze fog kapcsolódni területében, tehát mind a szárazmalom, mind a 
sportcsarnok és a boldogi útról a bejutást fogja biztosítani,  ezért van a sportcsarnok külső 
környezetének a rendezése, hogy ezek összekapcsolódjanak. Lehet, hogy egy tervet, térképet 
kellene majd behozni hozzá.
Marján János: Ahogy néztem, ez durván 400 MFt-ot jelent a városnak. Azt olvastam, hogy ez a 
2016. évi költségvetésbe kerül be, de a korábbit a 2015-be fogadtuk el. Tehát az nem változott, vagy 
azt is áttoljuk 2016-ra?
Bánkutiné Katona Mária:  Még ez nem azt jelenti, hogy az idén elindul-e, többet én sem tudok 
róla. 
Marján János: Akkor a 900 MFt-os pénzt nekünk kell összeszedni vagy adja a Kézilabda 
Szövetség?
Tóth Ivett: Azt tudom, hogy össze kell gyűjteni, de hogy közösen vagy ki gyűjti, erre vonatkozóan 
nincs információm.
Marján János: Ez így szép és jó, de 900 MFt-ot TAHO-ból összeszedni nem egyszerű.
Kondek Zsolt: Helyi cég nem is nagyon adott a focira, tehát alig van helyi cég.
Marján János: Nagy nehezen össze tudtunk 115 MFt-ot pakolni.
Kondek Zsolt: Pár százezer forintok vannak helyi cégektől.
Marján János: Én támogatom, kell a városnak, de a hőszivattyút hogy lehetett kihagyni? 
Tóth Ivett:  Ezt a tervezőktől a Kézilabda Egyesület, illetve mi is megkérdeztük, de most már benne 
van.
Marján János: Akkor most már arról fogunk szavazni, hogy a 2016. évi költségvetésbe kerül 
betervezésre. Most csak ez az egy van, ugye? - mert gondolom ez kell a támogatási szerződéshez.
Tóth Ivett:  Így van, a pályázat benyújtásához kell.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   525/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta  a  Hatvani  Kézilabda  és 
Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás igénybevételéhez nyújtandó támogatásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda  és 
Szabadidő Sportegyesület „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól”  szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar 
Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához, - a 
sportfejlesztési program elfogadása esetén - a Hatvani Kézilabda  és Szabadidő Sportegyesület 



részére a 110/2014 (II. 13.) sz. és a 877/2014 (XI. 27.) sz.  határozatokban biztosított összesen 
294.177.729,- Ft támogatáson felül további 100.000.000,- Ft támogatást biztosít.
A támogatás összege a 2016. évi költségvetésbe kerül betervezésre.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”  című 
pályázat benyújtásáról

Köves Gábor Nándorné: Tulajdonképpen a Tizeshonvéd utca lett ide  betervezve és az elmúlt 
évben az 5. választókerületben egy utca se lett felújítva, hogy nem-e lehetett volna abból a 
választókerületből választani. Nem tudom, hogy ennek voltak-e olyan kritériumai, aminek nem 
felelt meg a Mikes utca, hanem csak a Tizeshonvéd utca. Én azt sem tudom, hogy hol van a 
Tizeshonvéd utca, melyik részen.
Schósz Gabriella: A Székely utcához kapcsolódik és a Székely utcánál megindult egy felújítás, 
ezért volt célszerű a Tizeshonvéd utcát folytatni, tehát hogy ne össze-vissza, hanem kialakuljon 
majd egy rendszer.
Köves Gábor Nándorné: A rendszert, ha úgy nézzük, akkor ami majd a Tizeshonvéd utcához fog 
kapcsolódni, akkor az a terület fejlődik, a többi választókerület meg nem. Mindenhol van sok rossz 
utca, úgy hogy én küzdenék a Mikes utcáért vagy a Batthyány utcáért, de a Mikes utca elsősorban, 
mert nagyon-nagyon rossz állapotban van.
Marján János: Az Újélet utca is.
Köves Gábor Nándorné: Az is, de azt hagyjuk a Mikes utcához. Most tették tönkre, ahogy 
csinálták a töltésen a kerékpárutat, különösen a kis Mikes köz kifelé van nagyon rossz állapotban.
Papp István: Úgyis lesz egy kereted és abból le tudod aszfaltoztatni azt a részt.
Köves Gábor Nándorné: Egy utcát nem tudok abból megcsináltatni. 3 MFt-ból?
Papp István: Nem, 20 MFt-ból, ami majd bejön fejenként.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   526/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati 
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatás” „B”  alcél  című pályázati  felhívásra.  A pályázat 
becsült  összköltsége  48.500.095.-Ft.  Igényelt  támogatás  összeg  15  millió  Ft.  A  pályázat 
benyújtásához  33.500.095.-Ft  pályázati  önerő  szükséges.  A  pályázati  önrész  Hatvan  Város 
Önkormányzata  2015.  évi  költségvetésében  a  Környezetvédelmi  és  Vízgazdálkodási  Alap 
költségsoron rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
pályázat benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2015. június 9. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   527/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati 
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatás” „C”  alcél  című pályázati felhívásra. A pályázat 
becsült  összköltsége  24.511.000.-Ft.  Igényelt  támogatási  összeg  12.255.500.-Ft.  A  pályázat 
benyújtásához  12.255.500.-Ft  pályázati  önerő  szükséges.  A pályázati önrész Hatvan Város 
Önkormányzata költségvetésében felhalmozási hitel költségsoron rendelkezésre áll. A  képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz 
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2015. június 9. (pályázat benyújtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   528/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az  „Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló 
fejlesztések  támogatása”  című pályázat lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és 
projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni.

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll:
1. Schósz Gabriella osztályvezető;
2. Tóth Ivett osztályvezető;
3. Lestyán Balázs alpolgármester;
4. Fillérné Oravecz Rózsa beruházási ügyintéző;
5. Misi Balázs útügyi ügyintéző;
6. Rácz Gabriella pályázati ügyintéző.

Határidő: azonnal (munkacsoport megalakulására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról

Kondek Zsolt: A belvárosi templomnál van egy indexes led.
Schósz Gabriella: Nem jó?
Kondek Zsolt: Egy villog. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   529/  2015.     (V.   28  .)     számú   –  4  „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan  város közvilágítás aktív elemeinek 
2015.06.01-től  2015.12.31-ig terjedő  időszakra vonatkozó  karbantartásával Klippan Ákos egyéni 
vállalkozót (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 2.032.800,- Ft  összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.

Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi  költségvetéséről  szóló 6/2015 (II.19.)  önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között a közvilágítás költséghelyen rendelkezésre áll.



Határidő: 2015. május 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

Papp István: Tegnap szóltam már Vörös Józsefnek, hogy a Takarékszövetkezet előtt áll a víz és a 
rács is tele van vízzel. Csak ki kellene takarítani. Meg van telve. Két lapát sarat ki kellene szedni.
Schósz Gabriella: Csőtörés? A vízművesek először azt mondták, hogy nem az övéké. Fillér Csaba 
azt mondta, hogy nem megy nekik ott semmi.

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 9.00 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
  Köves Gábor Nándorné               Papp István

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


