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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült :  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottsága 2015. április 29-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   
Papp István  bizottsági elnök 
Köves Gábor Nándorné  bizottsági elnökhelyettes 
Bagi Miklós  bizottsági tag    
Marján János     bizottsági tag  
Palik Józsefné    bizottsági tag 
 
 
Kondek Zsolt     képviselő, állandó meghívott  
 

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Kovács Éva   aljegyző 
dr. Veres András    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Dudásné Csikós Ágnes    általános igazgatási osztályvezető 
Schósz Gabriella     településfejlesztési osztályvezető 
Tóth Ivett    pályázati osztályvezető 
Nagyné Talabér Anikó   adóügyi osztályvezető 
Rékasi Éva    számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
Szép Éva    belső ellenőr 
Hidvéginé Rodek Erzsébet   belső ellenőr 
Oláh Gáborné   humánpolitikai főtanácsadó 
Philipp Frigyes   főépítész  
Gulyás Katalin   főkertész 
Smidné Vereb Julianna   Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezető 
Szabó Ottó   Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.  
   ügyvezető igazgató 
Lisztik Lászlóné   Hatvani Szociális Szövetkezet ügyvezető 
Gulyás Csaba   könyvvizsgáló 
   
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság öt tagjának részvételével az ülés határozatképes.  

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 
8. és a 9. pontokat 

- Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel ingóságokra vonatkozó 
bérleti szerződés megkötéséről valamint Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal hirdető berendezések hasznosítására 
kötendő üzemeltetési szerződésről -, 
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a bizottság vegye le napirendjéről. 
  

Papp István bizottsági elnök 
Továbbá kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi előterjesztéseket vegye 
fel a bizottság az ülés napirendjei közé:  

-   Előterjesztés egyes intézmények épületgépészeti átalakításáról 
- Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 

bizományosi szerződés megszüntetéséről 
-   Előterjesztés a Tourinform iroda kialakításával kapcsolatos döntésről  
-   Előterjesztés fúrt kút engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséről  
-   Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról 
-   Előterjesztés tourinform iroda bérleti szerződés megszüntetéséről 
  

Papp István bizottsági elnök 
Az újonnan felvett napirendek áttekintésére 5 perc olvasási szünetet rendelt el. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. 
Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Köves Gábor Nándorné bizottsági 
elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A nyílt ülést követően zárt ülés elrendelését kérte, melynek napirendjére az alábbi előterjesztést 
javasolta felvenni: 

- Előterjesztés kártérítési ügyben hozandó döntésről 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
306/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. április 29-i nyílt és zárt ülésének napirendjét a 
következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés egyes intézmények épületgépészeti átalakításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
2. Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 

bizományosi szerződés megszüntetéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés a Tourinform iroda kialakításával kapcsolatos döntésről 
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 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
4. Előterjesztés fúrt kút engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
5. Előterjesztés a méhnyakrák elleni védőoltásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
6. Előterjesztés tourinform iroda bérleti szerződés megszüntetéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
7. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének 
elfogadásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 

II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
9. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt 

Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhasználásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a 
Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő háromoldalú 
megállapodásról 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti szerződés módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés kiegészítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
15. Előterjesztés Beregszász Megyei Jogú Város támogatásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 

között létrejövő megállapodásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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17. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal 

kötendő együttműködési megállapodásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
18. Előterjesztés a Hatvani Városi Strandfürdő működési rendjének módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
19. Előterjesztés a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ujjáalakulásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés Hatvan Város Településfejlesztési Koncepciójának célrendszeréről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
21. Tájékoztató Hatvan város integrált településfejlesztési stratégiájának megalapozó 

vizsgálatáról 
 (TÁJÉKOZTATÓ -TUDOMÁSULVÉTEL)  

 
22. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) 

pályázatának elbírálásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
23. Előterjesztés öntözőrendszer felújításáról és bővítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi éves belső ellenőrzési 

jelentéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
25. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállpításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
26. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi adóztatási tevékenységéről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
27. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról. Beszámoló az 

önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
28. Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 

kapcsolatos beszámolóról 
 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
29. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 

által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi 
zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
30. Előterjesztés a 3. és a 21. sz. főút csomópontjában dísztó építéséhez szükséges 

ingatlanok átadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
31. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 



 

 

201 
 

 

 
32. Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes 

helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
33. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
34. Előterjesztés Hatvan, István király utcai út földrészletek tulajdoni viszonyának 

rendezéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
35. Előterjesztés egyes tervezési feladatokkal kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
36. Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 

módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
37. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
38. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási 

Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 2014. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

39. Előterjesztés a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén” című pályázat 
üzleti marketing tevékenységével kapcsolatos döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

40. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások megindításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
41. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 

közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázattal kapcsolatos „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó 
feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
42. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 

közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázattal kapcsolatos „Műszaki ellenőri szolgáltatás megrendelése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
43. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 

közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázattal kapcsolatos „Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről  

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
44. Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai 
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korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
45. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 

Hatvan városában” című pályázattal kapcsolatos „Műszaki ellenőri szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
46. Előterjesztés ”Szociális földprogram Hatvanban 2015-ben” című pályázathoz 

kapcsolódó beszerzésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
47. Előterjesztés a hatvani Radnóti téri öntözőkút villamos energia ellátásáról és 

elektromos kiviteli terv készítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
48. Előterjesztés egyes szakértői feladatokkal kapcsolatos döntésekről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
49. Előterjesztés külterületi utcanév táblák elhelyezéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
50. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Iskola utcai bejáratával 

kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
51. Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
52. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 

felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
53. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
54. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
55. Előterjesztés a Kossuth térre kihelyezendő táblákkal kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
56. Előterjesztés virágágyás burkolatjavítási munkáinak elvégzésével kapcsolatos 

döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
57. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és közterületen történő 

fakivágásról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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N A P I R E N D 
ZÁRT ÜLÉS : 

 
1. Előterjesztés kártérítési ügyben hozandó döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

Határid ő: 2015. április 29. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke          
 
                                                              
1. napirendi pont 

Előterjesztés egyes intézmények épületgépészeti átalak ításáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
307/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 a Hatvani Gesztenyéskerti Óvoda konyhai 
helyisége belső gázhálózatának átalakítási munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Horváth M út 12.) bízza meg bruttó 1.610.520,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
308/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 a Hatvani 5.sz. Általános Iskola konyhai 
helyisége belső gázhálózatának átalakítási munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 
3000 Hatvan, Horváth M út 12.) bízza meg bruttó 713.450,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
309/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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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 a Hatvani 5.sz. Általános Iskola orvosi 
szobájának vízellátási munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Horváth M út 12.) bízza meg bruttó 38.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
310/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 a Hatvani Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola orvosi szobájának vízellátási munkáival Vasas Tibor egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Horváth M út 12.) bízza meg bruttó 127.400,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felel ősségű Társasággal megkötött 
bizományosi szerz ődés megszüntetésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
Megkötött szerződésnek a megszüntetéséről szól az előterjesztés, tekintettel arra, hogy az 
eredeti szerződésben a Floris-Gourmet Kft., mint bizományos volt jogosult ezen könyvek, 
ingóságok értékesítésére. A jogviszony megszűnt, a feleknek el kell számolniuk. Okirati 
formában is szükséges, hogy a jogviszony lezárásra kerüljön. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
311/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Floris-Gourmet Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötött bizományosi szerződés megszüntetéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 



 

 

205 
 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1. em. 2. cg.száma: 10-09-034300, 
adószáma: 24743820-2-10, képviseli: Bési Viktor ügyvezető) a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 6:281.§ (1) bekezdés alapján 2014. május 29. napján megkötött 
bizományosi szerződést a jelen határozat mellékletét képező bizományosi szerződést 
megszüntető okirat rendelkezései szerint közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bizományosi szerződést 
megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. május 8. (szerződés aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Tourinform iroda kialakításával kapcso latos döntésr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné 
Gyorsan átfutottam ezt a Tuorinform-os dolgot. A következő napirendi pontnál lesz, hogy 
megszüntetjük a bérleti szerződést. El tudtam olvasni, hogy szigorú feltételeknek kell 
megfelelni. Mikor ezt először bejárták, akkor ezt nem fedezték fel, most 1 havi bérleti díjat 
kifizettünk, mert megkötődött a bérleti szerződés. Tehát egy hónapot kifizettünk ennek a cégnek 
és áttesszük máshová. Megint előre cselekedtünk és utána gondolkodtunk, mert egy hónap 
bérleti díjként kifizetésre került. 
Legközelebb másképpen kellene, ha ilyen szigorú feltételek vannak, akkor addig kellene 
keresni épületet, míg meg nem találjuk a megfelelőt és utána bérleti szerződést kötni. Mert most 
akkor a vagyonunkból ment ki 1 havi díj és ezt gondolom, nem fogja megtéríteni senki. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
312/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Tourinform iroda 
kialakításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth tér 9. szám alatt 
kialakításra kerülő Tourinform iroda helyiséghez kapcsolódó engedélyezési-, valamint 
belsőépítészeti tervek elkészítésével a Sisák Art Építésziroda Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Tar 
Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 520.700,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés fúrt kút engedélyezési tervdokumentációj ának elkészítésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
313/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 a Hatvan, József Attila utca közelében 
létesítendő fúrt kút engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével Fábián Lukács Judit 
egyéni vállalkozót (székhely: 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 532.) bízza meg bruttó 444.500,- 
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2015. évi város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre  
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a méhnyakrák elleni véd őoltásról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
314/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a méhnyakrák elleni 
védőoltásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évben 15. életévüket betöltő Hatvan 
városban állandó lakcímmel rendelkező leánygyermekek részére a méhnyakrák elleni Silgard 
J07BM01 védőoltás május és szeptember hónapokban esedékes oltóanyagát az MSD Pharma 
Hungary Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) 
valamint az EUROMEDIC PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi  Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye:1051 Budapest, Dorottya u.1.) kötött szerződés alapján biztosítja.  
A képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő: 2015. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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6. napirendi pont 
Előterjesztés tourinform iroda bérleti szerz ődés megszüntetésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
315/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tourinform iroda bérleti 
szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tourinform iroda létesítése céljából a hatvani 
5224 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Mártírok útja 2. sz. alatti kivett üzletház, udvar 
megnevezésű 4642 m2 nagyságú ingatlanban a Kossuth tér és Szent Mihály út sarkán található 
52 m2 -es helyiség bérbevételére az ALKOTRADE 60 Ingatlanberuházó és Bérbeadó Kft.-vel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Mártírok útja 2., adószám: 10944028-2-10, képviseli Varga Lászlóné 
ügyvezető igazgató) megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 2015. május 1. napjától 
megszünteti.  

Határid ő: azonnal  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felel ősségű Társaság 2014. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységér ől, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. é vi üzleti tervének elfogadásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen alapos, átfogó értékelést olvashattunk. Tudom támogatni. 
Egy kérdésem lenne. Olvastam, hogy főzőkonyha kerül majd megépítésre. Ezt hol tervezik 
megépíteni? Van-e már terv, hogy hol lesz a helye az új főzőkonyhának? 
 
Smidné Vereb Julianna ügyvezet ő 
Igen van már elképzelés. Ezt jártuk körbe nem is olyan régen. A cukorgyár területén van egy 
szerelőcsarnok, ami a főzőkonyha kialakítására alkalmas lehet. Ez azonban még komoly 
előkészítő munkát igényel. 
Amit nagyon szeretnénk, hogy jól megközelíthető legyen, a logisztikát egy ilyen csillag 
formában tudja biztosítani az ellátottak felé. 
Tehát valahol a városban, egy jól megközelíthető, pormentes, közművesített helyen, akár már 
egy kész épület. Azért lenne jó a kész épület, mert időben el tudnánk indítani a kialakítását. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Rövid kiegészítésem lenne. Egy adminisztratív elírásra szeretném felhívni a Tisztelt Bizottság 
figyelmét. 
Az előterjesztés 2. oldalának a közepén, ahol vizsgáljuk a cégnek a jegyzett tőkéjét, saját 
tőkéjét, ott felcserélésre kerültek az összegek. A jegyzett tőke 5.000 e Ft, saját tőke 24.331 e 
Ft. 
Ez fontos észrevétel, mert a tőke megfelelési mutatók és a jegyzett tőke-saját tőke arányának a  
vizsgálata miatt ennek jelentősége van. 
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Ez egyébkent egy nagyon jó mutató, mert lényegesen meghaladja a cégnek a saját tőkéje a 
jegyzett tőkéjét, tehát stabilnak mondható a gazdálkodása. 
Ebben és a következő két napirendi pontban azonos témákat tárgyal a bizottság. Mindegyikben 
a 2014. II. félévi feladat-végrehajtásról, illetőleg a 2014. december 31. napjára elkészített éves 
beszámolót, valamint az üzleti tervet. Mindhárom cég kizárólagos önkormányzati tulajdonban 
van, tehát a képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlója, neki kell majd ezeket elfogadnia.  
Felügyelőbizottság mindhárom esetben megvizsgálta a beszámolókat, illetve az előterjesztett 
anyagokat, valamint a könyvvizsgálók is, és ők elfogadásra javasolták. 
A meghívóban 4. napirendi pontként szereplő Szociális Szövetkezet egy kicsit más lesz, ott 
majd kiegészítést szeretnék tenni. 
Tehát a felépítése az előterjesztéseknek az első háromban azonos. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Néhány gondolattal szeretném még kiegészíteni. 
Természetesen az előbb említett elírás csak az előterjesztés szövegében van így, magában a 
beszámolóban ez a helyén van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
316/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi 
üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
88. § (1) bekezdésére tekintettel a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 
második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
317/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi 
üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a 
értelmében a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évre szóló 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 69462 eFt eszköz-forrás egyező 
végösszegével elfogadja. 
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Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
318/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi 
üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 
2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 19883 eFt mérleg szerinti eredményét 
elfogadja, és akként határoz, hogy a 2014. évi mérleg szerinti eredményt az 
eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
319/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi 
üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 
2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2015. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátol t Felelősségű Társaság 2014. II. 
félévi feladat-végrehajtási tevékenységér ől, számviteli törvény szerinti beszámolójáról 
és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015 . évi üzleti tervének 
elfogadásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A beszámolóban szerepel, hogy saját cégeink nem fizetnek időben és ez likviditási gondot 
okoz. A nem megfelelően működő cégeink döntik be ezek szerint a jól működőt? Nyilván ez 
nem egyszeri eset, hiszen ez nem okozna gondot. Mi a probléma megoldásának a kulcs, mi az 
elképzelés erre, hogyan lehetne ezt jobbá, működőképessé tenni? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Sajnos az ügyvezető úr nincs itt, én, mint jogász próbálok erre válaszolni. 
Ha tetszenek nézni a beszámolónak az év végi adatait, lehet látni, hogy stabil a cégnek a 
működése. Itt is a három adat: 3 milliós a jegyzett tőke, 3.818 e Ft a saját tőke, pozitív a mérleg 
szerinti eredmény. 
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Ezek a gondok, amiket Képviselő Asszony kérdez, ezek év közben jelentkeztek, de ha az egész 
évet nézzük, akkor látható, hogy stabil a működés mind számvitelileg, mind pedig pénzügyileg.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ezt nem lehetett tudni, hogy év közben jelentkezik, és év végére rendeződik. Köszönöm. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
320/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 88. § (1) bekezdésére tekintettel a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2014. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
321/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a 
értelmében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évre szóló 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 6 754 eFt eszköz-forrás egyező 
végösszegével elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
322/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 779 eFt mérleg szerinti eredményét 
elfogadja, és akként határoz, hogy a 2014. évi mérleg szerinti eredményt az 
eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
323/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Korlátolt Felel ősségű 
Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási tevé kenységér ől, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletér ől és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogad ásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Rövid kiegészítés tennék. Az előző két előterjesztésben mind a Közétkeztetési, mind a 
Gazdasági Szolgáltató Kft. normál Kft.-ként működik. A Városgazdálkodási Kft. pedig nonprofit 
közhasznú, ezért az előterjesztés tartalmaz plusz információkat, illetve a közhasznúsági 
mellékletről is szükséges dönteni. Az előző kettőnél tehát nem volt ilyen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással,  
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
324/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.;) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésére tekintettel a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. második féléves feladat-végrehajtásról szóló 
szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
325/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.;) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő 
mellékletét 492 253 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
326/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.;) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság -3 513 eFt mérleg szerinti 
eredményét elfogadja, és megállapítja, hogy a társaság -3 513 e Ft mérleg szerinti eredménye 
alapján döntést nem kell hoznia a 2014. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
327/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.;) 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 Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évre 
közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
328/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének 
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes B. u. 2.;) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. gazdasági évre vonatkozó üzleti 
tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet számvite li törvény szerinti 
beszámolójáról, adózás utáni eredményének felhaszná lásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Míg az előző három cég esetében a képviselő-testület a tulajdonosi jogok gyakorlója, addig a 
Szociális Szövetkezetnél a Szociális Szövetkezet közgyűlése. Ott egy szavazattal rendelkezik 
Hatvan Város Önkormányzata és közgyűlés tagnyilvántartása alapján az ott lévő 10 fő jogosult 
a beszámolót és az egyéb előterjesztéseket elfogadni. 
Most azért kell ezen előterjesztésről dönteni, hogy az előterjesztésben felhatalmazott, Hatvan 
Város Önkormányzatát képviselő személy tudja gyakorolni szavazati jogát a Szociális 
Szövetkezet május 31-e előtt megtartandó közgyűlésén.  
A közgyűlés az a fórum, aki jogosult lesz majd ezt elfogadni. 
A jegyzett tőke - saját tőke arány és a mérlegszerinti eredmény a jogszabályoknak 
maradéktalanul megfelel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
329/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szociális 
Szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolójáról, adózás utáni eredményének 
felhasználásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén részt 
vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát képviselje. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a táraság 
2014. évre szóló éves beszámolójának elfogadása tárgyában. 
 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a szövetkezet 1 642 eFt mérleg szerinti eredményének elfogadásának a 
tárgyában azzal, hogy a mérleg szerinti eredményt a szövetkezet közgyűlése a tartalékba 
helyezze. 
 
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a szövetkezet 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 
tárgyában.  
 
5.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a szövetkezet 2015. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában. 

 
Határid ő: 2015. május 31.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyel őbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyel őbizottsági tag megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
330/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, az 
alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Pádár 
Sándor 3000 Hatvan, Hegyalja út 62. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való 
lemondását 2015. március 28. napi hatállyal tudomásul veszi. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
331/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, az 
alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
társaság felügyelőbizottsági tagjának Sáfrány László 3000 Hatvan, Szapáry út 32/a. szám alatti 
lakost 2015. április 30. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra 
megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
332/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, az 
alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 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. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
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12. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társasággal, valamint a 
Florisz-Gourmet Korlátolt Felel ősségű Társasággal kötend ő háromoldalú 
megállapodásról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat  és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
333/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társasággal, valamint a Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal 
kötendő háromoldalú megállapodásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1/2; cg.száma: 10-09-034300), valamint 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
megállapodást köt jelen határozat mellékletét képező okirat keretében a hatvani 5226 hrsz-ú 
ingatlan bérlete tárgyában, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bér leti szerz ődés módosításáról  
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
334/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Florisz-Gourmet Kft.-vel 
megkötött bérleti szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1/2.; cg.száma: 10-09-034300) 2013. 
október 31. napján megkötött bérleti szerződést a jelen határozat mellékletét képező módosító 
okirat rendelkezéseinek megfelelően módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a bérleti szerződést módosító okirat aláírására. 
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Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 

14. napirendi pont 
Előterjesztés  a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környez etvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött közszolgálta tási szerz ődés kiegészítésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
335/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött 
közszolgáltatási szerződés kiegészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 
24183219-2-10) tagja a társasággal a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából 
megkötött közszolgáltatási szerződést kiegészíti a jelen határozat mellékletét képező okirat 
szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződést kiegészítő okirat szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2015. május 8.     
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés Beregszász Megyei Jogú Város támogatásár ól 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
336/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Beregszász Megyei Jogú 
Város támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Beregszász Megyei Jogú Város, mint 
testvértelepülés részére 1 millió forint összegű anyagi támogatást nyújt. A fenti összeget Hatvan 
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város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet alapján az 
általános tartalék terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét támogatási szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: 2015. május 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Jegyzői Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 
között létrejöv ő megállapodásról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
337/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között létrejövő megállapodásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 1. napjától 2015. december 31. 
napjáig tartó időszakra együttműködési megállapodást köt  – a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal – a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa 
u. 3.), melynek  keretében 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület 
számára. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: 2015. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 

 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfe jlesztési Alapítvánnyal 
kötend ő együttm űködési megállapodásról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
338/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei 
Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvány alapító tagja az Alapítvány rendelkezésére bocsát 2.500.000,-Ft 
összeget alapítói vagyon kiegészítése jogcímén a jelen határozat mellékletét képező 
megállapodásban foglaltak szerint. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vállalkozás- és 
Területfejlesztési Alapítvánnyal a jelen határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt 
tartalommal megállapodást köt és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét 
képező megállapodás aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városi Strandfürd ő működési rendjének módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
A strandról szeretném megkérdezni, hogy hétvégén nem lesz úszójegy? Mert nincs benne. 
A másik kérdésem pedig, hogy ha a strand kinyit, akkor az uszoda bezár júniusban? Ez nincs 
benne az előterjesztésben. Illetve hiányolom a hétvégi úszójegyet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hétvégén általában tele van.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Azért nem lehet reggel 6-tól úszni? Az úszók szeretnék szerintem, nem lenne rossz ötlet. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Módosító indítványt lehet rá beadni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Jó. Köszönöm. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az én olvasatomban reggeli úszóbérlet van, ami 10 alkalomra szól, és szerintem ezzel az 
úszóbérlettel hétvégén is lehet úszni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen, de az csak 10 alkalmas. Én azt nézem, hogy valaki esetleg csak szombat, vasárnap 
szeretne, mert csak akkor ér rá reggel 6-tól 8-ig úszni és a hétvégén pont nincs úszójegy. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tehát akkor ez csak hétvégére? 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Csak hétvégére igen, mert hét közben van. Hétvégére nincs úszójegy, ha jól értem, csak a 
bérlet van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
339/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városi 
Strandfürdő működési rendjének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Hatvan Városi Strandfürdő 
(3000 Hatvan, Teleki út 1.) jelen határozat mellékletét képező működési rendjét. 
 
Határid ő: 2015. április 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztet ő Fórum ujjáalakulásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Egy fogalmazási dolgot olvastam benne. Az SZMSZ-ében a 6. oldalon az van írva, hogy a 
tagságon belül 3 tisztségviselő végez tevékenységet, elnök, társelnök, titkár. Javaslom 
átfogalmazni, mert ez így nem szerencsés. Szó szerint értelmezve ez azt jelenti, hogy a többi 
tag semmit nem csinál. Nem a tartalmát nézem, hanem a megfogalmazást, tehát, hogy 3 ember 
dolgozik ebben az SZMSZ szerint. 
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Nyilván a többiek is végeznek munkát, csak tagként, nem tisztségviselőként. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Viszont akkor a megfogalmazásban így kellene pontosítani. 
Köszönöm. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
340/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum ujjáalakulásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum újjáalakítását Hatvanban, valamint elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot és 
az együttműködési megállapodást és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
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341/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum ujjáalakulásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az önkormányzat használatában lévő Grassalkovich 
Művelődési Ház (3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) ingatlant határozatlan ideig ingyenesen 
székhelyként használja és azt, a vonatkozó okirataiban székhelyként feltüntesse.  
 
Határid ő: 2015.április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
342/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum ujjáalakulásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KAB_KEF-15-1/B 
azonosítószámú, '”Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosítása” című pályázati felhívásra. Az igényelhető támogatási összeg legalább 100 000 
forint és legfeljebb 400 000 forint. A támogatás intenzitása 90%-os. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a pályázathoz 
szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. Az önerőre a pénzügyi forrás, 40.000 forint 
összegben, a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. május 15. ( a pályázat beadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
343/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum ujjáalakulásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
tisztségviselőinek a következő személyeket jelöli ki:  
Elnök – Valló Ede (Grassalkovich Művelődési Ház - intézményvezető) 
Társelnök – Lestyán Balázs (Hatvan Város Önkormányzata- alpolgármester) 
Titkár – Major Tímea (Grassalkovich Művelődési Ház alkalmazottja) 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Településfejlesztési Koncep ciójának célrendszerér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés  
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
344/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Településfejlesztési Koncepciójának célrendszeréről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város településfejlesztési 
koncepciójának a jelen határozat mellékletét képező célrendszerét. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
21. napirendi pont 

Tájékoztató Hatvan város integrált településfejlesz tési stratégiájának megalapozó 
vizsgálatáról   
 (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, kérte a tájékoztató tudomásul 
vételét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  Polgármester úr el őterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan város integrált településfejl esztési stratégiájának megalapozó 
vizsgálatáról szóló tájékoztatót és azt egyhangúlag  tudomásul vette. 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézmén yvezetői (magasabb vezet ői) 
pályázatának elbírálásáról     
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
345/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
intézményvezetőjévé (magasabb vezetőjévé) 2015. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig 
tartó határozott időre Havassy Kálmánt nevezi ki. 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
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közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 
intézményeknél tárgyú, 77/1993.(V.12.) Korm.rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- az F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye: 149.145,-Ft  
- összesen: 149.145,-Ft 
- összesen kerekítve: 149.100,-Ft  
- garantált összegen felüli -munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 120.900,-Ft  
- magasabb vezetői pótlék: (250%): 50.000,-Ft 
  mindösszesen: 320.000,-Ft  
 
Határid ő: 2015. május 4. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 

 
23. napirendi pont 

Előterjesztés öntöz őrendszer felújításáról és b ővítésér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak elfogadását és 
az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
346/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Kossuth téri és Grassalkovich úti öntözőrendszer felújításával és bővítésével a Ganz HYDRO 
Kft.-t (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76 ) bízza meg bruttó 2.601.519, - Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között, 
az öntözőrendszerek felújítása, újratelepítése költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján. 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi éve s bels ő ellenőrzési 
jelentésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A jelentésben olvasható le nem hívott 558 ezer forint óvodai normatíva végleg elveszett, vagy 
utólag korrigálható és lehívható? Van-e ennek felelőse? Ugyanis a 2 és fél éves gyerekek után 
nem lett lehívva a normatíva, holott a törvény azt mondja, hogy felvehető, ha féléven belül 
betölti a 3. életévét. Ki mulasztott ebben? Utólag megkérhető-e? 
 
Szép Éva bels ő ellenőr 
Volt egy külső ellenőrzésünk, ami ugyanezt felfedte és utólag lehívásra került ez a normatíva, 
így ez teljesen rendben van. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Nyilván ennek az intézményvezető a felelőse, aki nem hívja le.  
Még egy kérdésem lenne az intézményi helyiségek bérbeadásából származó hátralékosok 
irányába – több éves a lemaradás -, miért nem történt meg fizetési meghagyás kibocsátása? 
 
Szép Éva bels ő ellenőr 
A gazdálkodási iroda folyamatosan felszólítja ezeket az intézményeket. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Negyedévente kiküldjük a hátralékos listát, az intézményvezetők részére szintén postázásra 
kerül. 
Következő lépcsőfok lesz, hogy a fizetési meghagyást is kiküldjük. Nagyobb figyelmet fordítunk 
rá. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
347/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város 
Önkormányzata 2014. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2014. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának  megállapításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
348/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

1.  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásáról  szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

 
Szajkó Zselyke Klaudia, Balogh Benjamin,  Herczeg Hanna Kitti, Pipis Annaróza, 
Tóth Vilmos, Keresi Ádám Tamás, Bakonyi Zselyke Mál na, Kardos Lehel, Zsák 
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András, Huczka Balázs, Forgács Letti, Forgács Linet t, Zólyomi Martin, Huszár 
Luca, Szabados Boglárka Linda, Petrovics Liliána Re náta, Tóth-Almási Noémi 
gyermekeket  40.000,- Ft egyszeri önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. 
életévének betöltése napjától vehet igénybe; 

 
2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 680.000,- Ft – azaz Hatszáz 

nyolcvanenezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2015. évi költségvetéséről 
szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális 
feladatokban szereplő „babakötvény” előirányzat terhére. 

 
 Határid ő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
 Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
26. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2014. évi adóztatási tevé kenységér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
349/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással 
az önkormányzat 2014. évi helyi adózási tevékenységéről szóló beszámolót – jelen határozat 
mellékletét képező tartalommal – elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáró l. Beszámoló az 
önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és annak pén zügyi teljesítésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Könyvvizsgáló úr itt van és az előterjesztéshez nem lett hozzá csatolva a független 
könyvvizsgálói jelentés, mert most hozta. A beszámolót elfogadásra javasolja. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
Valóban, a könyvvizsgálói záradékot ma hoztam, illetve küldtük el e-mailben. 
Elfogadásra javasoljuk a beszámolót. 
Látszólag a beszámoló nem sokban különbözik a tavalyi beszámolótól, azonban mögötte 
komoly változások vannak az államháztartási számvitelben, ami mint szakbizottságot, 
érdekelheti a jelenlévőket. 
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A korábbi pénzforgalmi szemléletű könyvelés megmaradt, mely kiegészült egy vállalkozói 
szemléletű teljesítési számvitellel. Jogszabályilag a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján. 
Tekintettel arra, hogy ez egy friss jogszabály, nehezebb alkalmazni és jóval több munkát is 
adott a gazdálkodási irodának, mint az ezt megelőző időszakban. 
Nagyon sok szerv egyébként még most sem tudta leadni az éves beszámolóját, mert elég 
komoly nehézséget okoz ez a szakmának és a jogszabály értelmezése sem teljesen kiforrott 
még. 
Ezzel együtt a beszámoló elkészült és elfogadásra javasoljuk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , 1 nem 
szavazattal,  tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
350/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről, az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt 
jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , 1 tartózkodással,  
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
351/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi 
zárszámadásáról, 2014. évi gazdálkodásának és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést és a mellékelt 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobi l műjégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatos beszámolóról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Fontos és nagyon jó a jégpálya. Szerintem a beszámolóból kitűnik, hogyha megvásárolnánk ezt 
a pályát és ezt a sátrat, mert nem kellene minden évben bérelni. 
Én úgy gondolom, hogy mivel nagy népszerűségnek örven, hamarabb behozná a pénzt, amit 
belefektetnénk, minthogy minden évben béreljük. Javaslatként mondom. 
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Papp István bizottsági elnök 
Ez érthető, csak nem 10 vagy 20 millió forintba kerül, hanem 100 milliós nagyságrendbe. 
Ha a városkép kialakul, akkor nyilván lesz egy állandó helye, és ha költségvetésünkben lesz 
annyi pénz, vagy valamilyen pályázati forrásból, akkor valószínűleg ez fog következni. 
Hosszabb távon ez a cél. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen, érdemes lenne hosszabb távon ebben gondolkodni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
352/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kossuth téren 
elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolóról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil 
műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja jelen határozat melléklete 
szerint. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 

29. napirendi pont 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügy i Szolgálat 2014. évi 
zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 2014. évi gaz dálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
353/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi zárszámadásáról, a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. 
és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2014. évi 
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
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a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         278.931 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét   276.840 e Ft-ban 
állapítja meg. 

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. 
mellékletében találhatóak. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
354/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi zárszámadásáról, a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. 
és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2014. évi zárszámadási javaslatát, annak 
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            299.118 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 298.820 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
vonatkozásában ezen határozat 3. és 4. mellékletében találhatóak. 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát ezen határozat 5. 
melléklete alapján elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
355/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi zárszámadásáról, a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi 
tételeket részletezik: 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás maradványa: 2091 e Ft, mely intézmény 
finanszírozásként kerül felhasználásra:  
 dologi kiadás: 2091 e Ft 
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A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat maradványa: 854 e Ft, mely az 
alábbiakban kerül felhasználásra:   
 személyi jellegű:   221 e Ft 
 munkaadót terhelő:   446 e Ft 

dologi kiadás:   187 e Ft 
 
Határid ő: 2015. április 30 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
356/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2014. évi zárszámadásáról, a Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás vagyonmérlegét  3329  e Ft főösszeggel elfogadja. 
A Társulás vagyonmérlegét ezen határozat melléklete tartalmazza. 
 
Határid ő: 2015. április 30 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés a 3. és a 21. sz. f őút csomópontjában dísztó építéséhez szükséges 
ingatlanok átadásáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
357/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 3. és a 21. sz. főút 
csomópontjában dísztó építéséhez szükséges ingatlanok átadásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában álló hatvani 
2628/1 hrsz.-ú 590 m2 nagyságú, a 477/4 hrsz.-ú 554 m2 nagyságú, valamint a 895/31 hrsz.-ú 
944 m2 nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlanokat az ellátandó közfeladatok 
veszélyeztetése nélkül a Magyar Állam javára településfejlesztés, településrendezés, illetve 
településüzemeltetési közfeladatok ellátása érdekében ingyenesen átadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az átadáshoz szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 
45., cg.: 01-10-044180) az átadásról készült megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: 2015. június 15.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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31. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról sz óló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért a rendeletmódosítást 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 
tartótartózkodással , nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
358/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lév ő egyes 
helyiségek bérbeadására vonatkozó pályázat kiírásár ól 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
359/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. sz. alatti ingatlanban lévő 78 m2 alapterületű nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérbeadására a jelen határozat mellékletét képező pályázatot kiírja.  
 
Határid ő: 2015. április 30. (pályázat kiírására) 
Felelős: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda 
útján 
 

 
33. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervsze rű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 11 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
360/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2015. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának 
elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 26.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete 
helyébe jelen határozat melléklete lép.  
Határid ő: 2015. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
361/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár u. 49-51.) épület lábazatának bizonyos részeihez faltőjárda építésével Kavicsút 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.) bízza meg bruttó 167.640,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
362/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Csicsergő Óvoda (3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár u. 49-51.) egyik foglalkoztató helyiségében a beépített szekrény bontásával a 
Norma-bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 76.200,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  

Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
363/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 
Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (3000 
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Hatvan, Ratkó József u. 10.) területén a bejáratnál kialakított út egy részének javítása, valamint 
gyalogos járda kiépítésével a Norma-bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 
22.) bízza meg bruttó 887.603,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
364/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Római Katolikus 
Középiskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.) területén kerítés építésével a Norma-bau 
Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 53.340,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  

Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
365/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi István Római Katolikus 
Középiskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6.) területén a futópálya helyreállítása salak 
burkolattal, valamint az ugrógödör áthelyezésével a Norma-bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 1.594.993,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
366/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Napsugár Óvoda (3000 Hatvan, 
Gódor Kálmán út 13.) 1 db csoport szobájában redőny felszerelésével a Building Expert Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.) bízza meg bruttó 126.530,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
367/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. Sz. Általános Iskola (3000 
Hatvan, Szabadság út 13.) 2 tantermében a padló burkolatának cseréjével a Building Expert 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4.) bízza meg bruttó 533.400,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
368/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola 
(3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8.) villámvédelmi, erősáramú berendezések tűzvédelmi 
jegyzőkönyvében felvett hiányosságok javítása és az érintésvédelmi jegyzőkönyv 
felülvizsgálatával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij út 8.) bízza 
meg bruttó 3.727.450,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
369/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium épület (3000 Hatvan, Vécsey út 2/a.) villámvédelmi, 
érintésvédelmi, erősáramú berendezések tűzvédelmi jegyzőkönyvében felvett hiányosságok 
javításával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij út 8.) bízza meg 
bruttó 3.119.370,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
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Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 

370/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Bajcsy úti orvosi rendelő parkoló és 
kapu megvilágítási munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 
u 8.sz.) bízza meg bruttó 476.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
 

34. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan, István király utcai út földrészl etek tulajdoni viszonyának 
rendezésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
371/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan, István király utcai 
út földrészletek tulajdoni viszonyának rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a hatvani 5101/2, 5102/2, 5103/2, 5104/2 hrsz.-ú 
földrészletek tulajdonosaival annak érdekében, hogy a földrészleteket ingyenesen adják Hatvan 
Város Önkormányzata tulajdonába közút kialakítása céljából. 
 
Határid ő: 2015. május 10. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
 

35. napirendi pont 
Előterjesztés egyes tervezési feladatokkal kapcsolatos  döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
372/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egyes tervezési 
feladatokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenye fasori kerékpárút engedélyezési 
tervének elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 
2. II/12.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 584.200,- Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletében az általános tartalékkeret költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. május 15. (szerződéskötésre) 

  Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 

373/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az egyes tervezési 
feladatokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4905 hrsz.-ú Mikes utca egy 
részének az engedélyezési tervének elkészítésével Monaliza Bt.-t (székhely: (3390 
Füzesabony, Egyetértés u. 2.  II./12.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, bruttó 254.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalékkeret költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. május 15. (szerződéskötésre) 

  Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 

36. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közsz olgáltatási szerz ődés 
módosításáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
374/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Volán Zrt.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező, a 
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási 
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szerződést úgy módosítja, hogy a szerződés fejrészében a korábbi szolgáltató Hatvani 
Volán Zrt. (3000 Hatvan, Bercsényi út 82.) helyébe a jogutód KMKK Középkelet-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) lép. 
 
2. A képviselő-testületet hozzájárul ahhoz, hogy 1. sz. helyi járat a szolgáltató kérésének 
megfelelően munkaszüneti napokon csökkentett járatszámmal, és csak a vasútállomásig, 
illetve a vasútállomástól (kivéve 1 járat) közlekedjen. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. május 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 

 
37. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantar tásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
375/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közvilágítás aktív 
elemeinek karbantartásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítás aktív elemeinek 
2015.05.01 – 2015.05.31.-ig terjedő időszakra vonatkozó karbantartásával Kovács Zoltán 
egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 520.700,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodási 
Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadásáról. Bes zámoló a Társulás 2014. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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376/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadásáról, a 
Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése 
Társulás 2014. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         409 946 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét   392 550 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben 
találhatóak. 
Egyenleg: 17 396 e Ft 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
377/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadásáról, a 
Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi 
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 
pénzmaradványa: 17 396 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

� helyi adók, egyéb vám, illeték, adójellegű kiadások: 3131 e Ft 
� vásárolt termékek és szolgáltatások: 14 265 e Ft  

  
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
378/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás 2014. évi zárszámadásáról, a 
Társulás 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodási Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 413 758 e Ft főösszeggel 
elfogadja. 
 
A Társulás vagyonmérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
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Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-fol yó mentén” cím ű pályázat 
üzleti marketing tevékenységével kapcsolatos döntés ről 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra feltette. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
379/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Kalandozzunk kerékpárral 
a Zagyva-folyó mentén” című pályázat üzleti marketing tevékenységével kapcsolatos döntésről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó 
mentén” című, ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0004 azonosítószámú pályázat keretén belül az 
üzleti marketinghez kapcsolódó, nem elszámolható költségnek jelölt nyelvi fordítás összegét 
kifizeti bruttó 165.100 Ft összegben a Wise Advisory Group Kft részére.  
A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghely terhére biztosított. 
 
Határid ő: 2015. április 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltétel einek kialakítása” cím ű 
pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások meg indításáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Az elmúlt hetekben beszélgettünk itt arról, hogy mi lesz a könyvtárral, elég sok minden szárnyra 
kelt a városban. Én azt az információt kaptam Elnök úrtól, hogy az új komplexum az udvarban 
épül, addig a könyvtár átköltözik a hivatal jobb szárnyába. Ha jól emlékszem erről 
beszélgettünk. Most már jó lenne egy korrekt tájékoztatás arról, hogy mi lesz ezzel a 
könyvtárral, meg ezzel a 140 ezer kötettel, hiszen ezt szakszerűen tárolni kell.  
Most megint szárnyra kelt, hogy a cukorgyár területére fog kikerülni. Csak azért, hogy tegyük 
már helyre ezt a dolgot. 
Az sem biztos, hogy nyer majd ez a pályázat, de már próbálunk előre lépni. Én ezt megértem, 
de még nincs nyertes pályázat, és nagy teher lenne a gyerekeknek, szülőknek, nem tudnak 
nyáron könyvtárba menni, ha kikerül a város szívéből. 
Arról nem beszélve, hogy mi lesz a rengeteg könyvvel, mert azt addig valahol tárolni kell. 
Szeretnék erről egy korrekt tájékoztatást. 
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Papp István bizottsági elnök 
Írásban szeretné? 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem, most itt szóban. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Ezúton is szeretném Önöket tájékoztatni, hogy 2015. április 22-én hivatalosan is megkaptuk az 
értesítést, hogy a projekt támogatásra került. 685 millió forintra pályáztunk, a megítélt 
támogatás összege 659 millió 756 ezer, tehát mintegy 25 millió forinttal kevesebb támogatást 
kaptunk. 100 %-os finanszírozású. 
Jelenleg ott tartunk, hogy azon túl, hogy megkaptuk a hivatalos értesítő levelet, a támogatási 
szerződéshez szüksége dokumentumok is a rendelkezésünkre állnak. 
Ez a négy előterjesztés összefügg. Ugyanis február 27-ig kellett beadni a pályázatot, tekintettel 
a rövid határidőkre – október 31-ig meg kell valósítani a projektet pénzügyi elszámolással 
együtt -, előzetes közbeszerzési eljárásokat folytattunk le. 
Miután nyert a pályázat egyértelművé vált, hogy a költségvetést át kell szerkeszteni és erről 
szól ez a négy előterjesztés. Illetve bizonyos tevékenységek esetében újat kell lefolytatni, mert 
nincs rendelkezésre álló forrás. 
Jelen tudomásom szerint május végén, június elején várható a kivitelezővel szerződéskötés, 
tehát addig kell a könyvtárnak elköltöznie. 
Amit korábbi bizottsági ülésen Papp István úr mondott, az egy következő cél, hogy a hivatal 
jobb szárnyában, szintén valamilyen forrásból, gondolom elsősorban pályázati forrásból, lesz az 
Ady Endre Könyvtár kialakítása, addig ideiglenes jelleggel kell elköltöznie. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És hová? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezen jelenleg egy munkacsoport dolgozik, bele vannak vonva intézményvezetők, technikai 
szakemberek, olyan szakemberek, akik az állománynak a védelméről, az olvasók a 
kiszolgálásáról is megfelelően gondoskodnak. 
Nem tudjuk még, hogy hová költözik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez egy átmeneti állapot, amíg az építkezés le nem zajlik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
380/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Kiviteli tervdokumentáció 
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elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) 
bekezdésében meghatározottak szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend 
szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 10.500.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése 
és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű, 10.500.000.-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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. május 10. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
381/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Projektmenedzsment 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak 
szerinti közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 
keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 10.800.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Projektmenedzsment szolgáltatás 
megrendelése” elnevezésű, 10.800.000.-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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. május 10. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
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382/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárások 
megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Színháztechnikai eszközök 
beszerzése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti 
közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 40.000.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Színháztechnikai eszközök 
beszerzése” elnevezésű, 40.000.000.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt 
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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. május 10. (az eljárást megindító felhívás feladására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltétel einek kialakítása” cím ű 
pályázattal kapcsolatos „Kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó 
feladatok elvégzése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
383/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület a 111/2015. (II. 26.) számú határozata alapján indult, „Kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése és a kapcsolódó feladatok elvégzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) 
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bekezdés d) pontja alapján eredménytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a 
szerződés megkötésére képtelenné vált. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltétel einek kialakítása” cím ű 
pályázattal kapcsolatos „M űszaki ellen őri szolgáltatás megrendelése” elnevezés ű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
384/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 113/2015. (II. 26.) számú határozata alapján indult, „Műszaki ellenőri 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy 
a COHESION Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1 056 Budapest, Váci utca 42. 4. 
em. 1.) ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján 
érvénytelennek minősül. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
385/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 113/2015. (II. 26.) számú határozata alapján indult, „Műszaki ellenőri 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy 
az Energia Program Pályázat Kezel ői Mérnöki Iroda Kft. (székhely: 1116 Budapest, 
Fehérvári út 168-178. fszt. 40.)  ajánlattevőnek a benyújtott ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján érvénytelennek minősül. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
386/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
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mint a képviselő-testület 113/2015. (II. 26.) számú határozata alapján indult, „Műszaki ellenőri 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy 
a LAKAÉP Kft. (székhely: 1125 Budapest, Tarpatak utca  8/a.) ajánlattevőnek a benyújtott 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
387/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 113/2015. (II. 26.) számú határozata alapján indult „Műszaki ellenőri 
szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, megállapítja, hogy 
a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelennek 
minősül, tekintettel arra, hogy az eljárás során kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltétel einek kialakítása” 
című pályázattal kapcsolatos „Projektmenedzsment szolgá ltatás megrendelése” 
elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megjegyezném, hogy 1 milliárd 300 ezer millió volt a keretösszeg, és ebből Hatvan nyerte meg 
ezt a pénzt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
388/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 112/2015. (II. 26.) számú határozata alapján indult, 
„Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója megállapítja, hogy az Energia Program Pályázat Kezel ői Mérnöki Iroda Kft. 
(székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. fsz t. 40.) ajánlattevőnek a benyújtott 
ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az érvénytelenné nyilvánításról szóló döntés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 



 

 

244 
 

 

389/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 112/2015. (II. 26.) számú határozata alapján indult, 
„Projektmenedzsment szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás 
döntéshozója, megállapítja, hogy a tárgyi közbeszerzési eljárás a Kbt. 76. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján eredménytelennek minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő a szerződés 
megkötésére képtelenné vált. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvani Szent István Általános Iskola  épületenergetikai 
korszer űsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról  

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
A KEOP 5.7.0 pályázati kiírás keretében előzetes pályázati kiírásról van szó. Hamarosan 
megjelenik a végleges pályázati kiírás, de annak érdekében, hogy nyerjen a pályázat, előnyt 
jelent, ha valaki a kivitelezésre vonatkozóan a feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatta. Ez 
pontszámokban is megmutatkozik. Tekintettel az általános iskolák működésére, a nyári 
szünetekre vonatkozóan, amennyiben nyer a pályázat szükséges, hogy minél előbb 
megvalósuljon, annak érdekében indítjuk el ezt az épületenergetikai korszerűsítést. 100 %-ban 
támogatott pályázatról van szó, magába foglalja a födém-, homlokzatszigetelést, illetve a 
nyílászárók cseréjét. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
390/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Szent István 
Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázat 
keretében „Hatvani Szent István Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése” elnevezésű, a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.)  40. § (3) és (4) bekezdései alapján 
„feltételes” jellegű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli 
eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 137.000.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a támogatásra irányuló igény elfogadása, illetve a kapcsolódó 
Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból válik biztosítottá. 
A közbeszerzési eljárás során az érvényes ajánlattétel feltételeként az ajánlatkérő 
meghatározza, hogy az ajánlati ár nem haladhatja meg a nyílászárók cseréje esetében a nettó 
60.000.-Ft/m², a külső hőszigetelés esetében a nettó 15.000.-Ft/m² összeget. 
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2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvani Szent István Általános Iskola 
épületenergetikai korszerűsítése”elnevezésű, nettó 137.000.000.-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.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. május 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
45. napirendi pont 

Előterjesztés a „Környezeti és energetikai non-profit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” cím ű pályázattal kapcsolatos „M űszaki ellen őri szolgáltatás 
megrendelése” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
391/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület a 903/2014. (XI. 27.) számú határozata alapján indult, „Műszaki 
ellenőri szolgáltatás megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a COHESION Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft. (székhely: 1056 Budapest, Váci utc a 42. 4. em. 1.) ajánlattevőt nyilvánítja, 
tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, 
mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi 
közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást 
tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 8.645.000.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (az írásbeli összegezés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés ”Szociális földprogram Hatvanban 2015-be n” cím ű pályázathoz 
kapcsolódó beszerzésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
392/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a SZOC-FP-15-KOZ-019 azonosító számú, „Szociális földprogram Hatvanban 2015-ben” című 
pályázathoz kapcsolódó burgonya vetőgumó beszerzésével a Zöld 60 Kft.-t (székhely:3000 
Hatvan, Barcsay Jenő utca 24.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 
bízza meg bruttó 200.000,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2015. május 4. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
47. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani Radnóti téri öntöz őkút villamos energia ellátásáról és 
elektromos kiviteli terv készítésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
393/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
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 a hatvani Radnóti téri öntöző rendszer 
villamos energia ellátásának kiépítéséhez szükséges elektromos kiviteli terv elkészítésével a 
SZEKO95 Bt.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Május 1 lépcső 7. sz.) bízza meg bruttó 250.000,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19) önkormányzati 
rendeletben a Város- és községgazdálkodási költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
394/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
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 a hatvani Radnóti téri öntöző rendszer 
villamos energia ellátásának kivitelezési munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 
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3000 Hatvan, Gorkij u 8.sz.) bízza meg bruttó 2.203.717,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19) önkormányzati 
rendeletben a Város- és községgazdálkodási költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
 

48. napirendi pont  
Előterjesztés egyes szakért ői feladatokkal kapcsolatos döntésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
395/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei és 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
számú melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva az Arany János úti busz-öbölre 
vonatkozó közlekedési szakértői vélemény elkészítésével az Útkataszter Bt.-t (székhely: 3100 
Salgótarján, Füleki út 39.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, bruttó 127.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a városüzemeltetési feladatok között a „szakértői vélemények beszerzése” 
költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. május 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
396/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei és 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
számú melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a Csaba utca 38. alatti ingatlan 
kerítésre vonatkozó statikus szakértői vélemény elkészítésével az Alappont 2005 Kft.-t 
(székhely: 3200 Gyöngyös, Belváros tér 6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 101.600,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a városüzemeltetési feladatok között a „szakértői vélemények beszerzése” 
költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. május 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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49. napirendi pont 
Előterjesztés külterületi utcanév táblák elhelyezésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
397/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
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 úgy dönt, hogy a Gyepre járó kertsor , 
valamint a Dézsmaszék kertsor  elnevezésű névtáblák legyártásával és kihelyezésével Őszi 
József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Teleki út 32/b) bízza meg 63.000,-Ft 
összegben (alanyi ÁFA-mentes), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
 

50. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Is kola utcai bejáratával 
kapcsolatos döntésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
398/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
Iskola utcai bejáratával kapcsolatos kivitelezési munkák elvégzésével a ZERON Zrt.-t (székhely: 
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 5. I/3.) bízza meg bruttó 9.559.183,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló a 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Polgármesteri Hivatal Iskola utcai 
kapubejáró cseréje, beléptető rendszerbe való bekapcsolása, nyílászárócsere, kilincs” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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51. napirendi pont 

Előterjesztés Horváth Richárd önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy 
részének felhasználásáról  

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
399/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 úgy dönt, hogy a Szapári utca és a 
Munkácsy Mihály utca kereszteződésénél található Szapári utca 7/d ingatlan körüli beton 
járdafelület felújítási munkáival Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 387.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
400/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 úgy dönt, hogy az Irinyi János utca 13. előtti 
rossz minőségű betonjárda javítása felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 226.695,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Horváth Richárd önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
52. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
401/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 a Hatvan, Zrínyi utcai játszótéren a kerítés 
kialakításával a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg 
bruttó 387.350,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Nádas Sándor képviselő képviselői kerete 
terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
402/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 a Hatvan, Zrínyi utcai játszótéren a 
labdafogó háló kialakításával a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 
22.) bízza meg bruttó 226.060,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Nádas Sándor képviselő képviselői kerete 
terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
53. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy 
részének felhasználásáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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403/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 a Hatvan, Hegyalja út 3653/2 hrsz.-ú telken 
elhelyezkedő kerítés javításával és festésével a Norma-Bau Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 118.110,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselői kerete terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
404/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 a Hatvan, Hegyalja út 3653/2 hrsz.-ú telken 
1 db játszóeszköz beszerzésével és telepítésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 6725 Szeged, 
Kálvária sgt. 87.) bízza meg bruttó 992.505,- Ft összegben, mint a termék kizárólagos 
magyarországi gyártóját és forgalmazóját. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András képviselői kerete terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
54. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai módosításról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
405/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
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 úgy dönt, hogy a Hatvan, Hunyadi tér – Piac 
és a Nádasdy Tamás utca közötti szakaszán – a Csatafi utca felőli szakaszán "Megállni tilos" 
tábla kerüljön elhelyezésre. 
  
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 
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55. napirendi pont 
Előterjesztés a  Kossuth térre kihelyezend ő táblákkal kapcsolatos döntésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
406/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 2 db tájékoztató tábla legyártásával és 
szállításával az R+R Reklám Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan József Attila utca 24.) bízza meg 
bruttó 8.800,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a 2015. évi város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
56. napirendi pont 

Előterjesztés virágágyás burkolatjavítási munkáinak el végzésével kapcsolatos 
döntésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ilyen hamar tönkretették? Azok teljesen újak voltak. Már javítanunk kell? 
 
Marján János bizottsági tag 
Valaki gördeszkázott. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Van gördeszka pálya. 
Ha nem vigyáznak rá, akkor nem győzünk rá pénzt adni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az útjelző táblákat is kiborítják. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Valamelyik autós nekiment. Meg van amit gördeszkával törnek össze. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Jó lenne, ha ezeket látnák a közterület-felügyelők, hogy ki teszi tönkre. Akkor lehetne őket 
rongálásért megbüntetni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
407/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

 
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 a 272/2015. (III. 25.) számú határozatát 
akként módosítja, hogy a „3000 Hatvan, külterület 024/16. hrsz.” szövegrész helyébe „1144 
Budapest, Csertő utca 6–8. 4. em. 111.” szövegrész lépjen. 
 
Határid ő: azonnal (módosításra) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
 

57. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon és kö zterületen történ ő 
fakivágásról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
408/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
4069/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú vízelvezető árok területén 5 db nyárfa, 1 db ezüstfa, 
valamint 3 db jegenyefa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 13 db gömbjuhar 
növény beültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Szabadság úti közterületen. 
 
Határid ő: 2015. május 20. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a  Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
409/2015. (IV. 29.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
 
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 tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
2139 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Hatvan, Kard utca 4. számú 
ingatlan előtt álló 6 db tuja kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a növények 6 db gömbjuhar 
növény beültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, Kard utcai közterületen. 
 
Határid ő: 2015. május 20. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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Papp István elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 05 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 

 PAPP ISTVÁN KÖVES GÁBOR NÁNDORNÉ 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági elnök városfejlesztési bizottsági elnökhelyettes          


