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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. szeptember 2-án 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  (később érkezik) 
 
Palik Józsefné    bizottsági tag igazoltan maradt távol 
 
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 
Selmeczi Attila    közbeszerzési ügyintéző 
Gulyás Csaba    könyvvizsgáló 
Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
   Múzeum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató 
Siraky-Nagy Péter   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
   Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgató 
Szabó Ottó   Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.  
   ügyvezető igazgató 
Smidné Vereb Julianna   Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezető igazgató 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

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

 
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  3 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
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Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az 
alábbi előterjesztéseket vegye fel a bizottság napirendjei közé: 

- Előterjesztés a „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai 
fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésről. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
749/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2015. szeptember 2-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

 
1. Előterjesztés a „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola 
épületeinek energetikai fejlesztése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésről 

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

Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 
tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító 
okirat módosításáról 

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

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. Féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

6. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves beszámolójáról és feladat-
végrehajtásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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7. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. féléves 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
9. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és 

feladat-végrehajtásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
10. Előterjesztés Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzletrészéről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
11. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 
12. Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
13. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdési támogatásának megállapításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
14. Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 
15. Előterjesztés mezőőri feladatok ellátásához gépjármű vásárlásáról 
 HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
16. Előterjesztés multifunkciós utcai tisztítógép bérbevételének meghosszabbításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
17. Előterjesztés a 2015. évi fejlesztési kölcsönfelvételről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
18. Előterjesztés a Horváth Racing Technologies Sportegyesülettel megkötendő 

támogatási szerződésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról 

szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
20. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó 

munkákról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos 

jóváhagyásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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22. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola területén az 
intézményfelújítási munkához kapcsolódó döntés hatályon kívül helyezéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

23. Előterjesztés Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon 
próbajárat indításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
24. Előterjesztés közvilágítási oszlopok javításáról, pótlásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
25. Előterjesztés térfigyelő kamera áthelyezéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
26. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javításához 

szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
27. Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerülő 2015. évi lakossági veszélyes 

hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
28. Előterjesztés a Lőrinci-Nagykáta 120 kV-os távvezeték szabványosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
29. Előterjesztés a nagygombosi gesztenyefasor fáinak pótlására és gondozására 

vonatkozó megállapodás utólagos jóváhagyásáról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
30. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4137 helyrajzi számú, 

természetben az Újvilág utca 28. szám alatt található ingatlan elidegenítéséről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
31. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 2995, 3005/7, 3005/8 és a 3012/3 helyrajzi 

számú ingatlanok összevonásáról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
32. Előterjesztés az „1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba történő bevezetése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
33. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás 2015. I. félévi beszámolójával kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
34. Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának 

környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
35. Előterjesztés ”Nagyméretű műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 

együttműködési megállapodásról  
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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36. Előterjesztés ”Lesznai Anna-szobor létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

37. Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületenergetikai fejlesztéséhez 
kapcsolódó döntésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 
38. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal bejáratának 

akadálymentesítésével, valamint az épület Iskola utcai bejáratával kapcsolatos 
döntés hatályon kívül helyezéséről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
39. Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. 1/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

bérlakás gázkazán cseréjéről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
40. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői keretének 

felhasználásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
41. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő fakivágásról és közterületen 

történő növénytelepítésről 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 

Határid ő: 2015. szeptember 2. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke          
 
                                                              
1. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános  Iskola, Szakiskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek 
energetikai fejlesztése” elnevezés ű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntésr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéz ő 
Az önkormányzat közbeszerzést indít az intézmény felújításának tárgyában. A vonatkozó 
pályázat szerint szeptember 15-ig kell megkötni a vállalkozói szerződést. 
Két pályázatot nyújtottak be, a Bástya Millenium Zrt. és a Hufer-Bau Kft. Közülük a Hufer-Bau 
Kft. nyújtotta be a kedvezőbb ajánlatot és az ő pályázata a becsült értéken belüli. 
 
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  3 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
750/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 az 540/2015. (VII. 30.) számú határozata alapján indult „Hatvani 
Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
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Intézmény és Speciális Szakiskola épületeinek energetikai fejlesztése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvköt ő u. 22.) 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 66.779.493.-Ft + ÁFA ajánlati ár 
összeget. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
Megérkezett Marján János bizottsági tag. 
A bizottság 4 f ővel határozatképes. 
 
 
2. napirendi pont 

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

Papp István bizottsági elnök 
Kurucz Anikó lemond és új felügyelőbizottsági tagot szükséges választani Dr. Bőze Barna Zsolt 
személyében. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
751/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és 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 Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa Kurucz Anikó 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 3/11. szám 
alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását 2015. augusztus 1. napi 
hatállyal tudomásul veszi. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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752/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és 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 Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Dr. Bőze Barna Zsolt 3000 
Hatvan, Úttörő utca 11. szám alatti lakost 2015. szeptember 3. napjától 2018. november 28. 
napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét 
ingyenesen látja el. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
753/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról és 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 Korlátolt Felelősségű 
Társaság (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. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámoló járól és feladat-végrehajtásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Itt már azért eredményünk van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, további hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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754/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 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 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
755/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. féléves 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 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 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját 
jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Üzemeltet ő Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtás áról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
756/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 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 Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
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3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2015. I. félévre szóló éves 
beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
757/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. féléves beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 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 Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 2015. első féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felel ősségű Társaság 
felügyel őbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyel őbizottsági tag 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
758/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági 
tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 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 Kurucz Anikó 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 
3/11. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását 2015. augusztus 1. 
napi hatállyal tudomásul veszi. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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759/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági 
tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 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 felügyelőbizottsági tagjának Lóskáné 
Hamvas Andrea 3000 Hatvan, Bajza utca 12. szám alatti lakost 2015. szeptember 3. napjától 
2018. december 12. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag 
tisztségét ingyenesen látja el. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
760/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági 
tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 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 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. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. féléves be számolójáról és feladat-
végrehajtásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
17 millió forint eredmény. 
Az új étkeztetéssel kapcsolatosan tudom, hogy törvényi előírások vannak. 
 
Smidné Vereb Julianna ügyvezet ő 
Nem lesz egyszerű. Most küldtem át szerintem nektek is azt levelet, amit az intézményvezetők 
felé is. Megtesszük, amit meg kell tenni, de nagy ellenőrzések várhatóak. 
Az, hogy a gyerek éhes marad, azt már most borítékolom. 
Volt egy két hetes felmérésünk február hónapban, annak megvan a dokumentációja. Több 
szolgáltató vett benne részt, benyújtottuk a minisztérium felé, úgy seperték le, ahogy volt. 
Körülbelül az ételmaradék a jelenlegi ellátás kapcsán is egy olyan 20-30 % volt, ez a duplájára 
emelkedett. A tejet nem hajlandóak meginni a gyerekek, le van fényképezve, hogy úgy hozzák 
vissza, ahogy ki van adva. A teljes kiőrlésű pékárut szintén nem hajlandóak megenni. A 
gyermekélelmezés vonatkozásában legalább 60 %-ék, nem mondom, hogy senki nem eszi 
meg, mert az nem igaz, de nagyon sokan. 
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Olyan rendeletet hoztak, ami A-tól Z-ig mindenbe belenyúl, tehát a technológiába, az 
összetételbe, óriási szigorítások vannak. És ez csak a szolgáltatás, az ellátás tekintetében.  
Most fog jönni várhatóan 1 éven belül egy olyan közétkeztetési törvény, ami a berendezésekre 
vonatkozik, kiszolgáló helyiségekre vonatkozik, tehát nem véletlen az, hogy szerettem volna 
egy új konyha projektet, mert a jelenlegi felállás az teljesen alkalmatlan. Próbáljuk azért olyan 
szintre felhozni a meglévőt is. Ebben a nyári időszakban is próbáltunk a hivataltól kezdve a 
többi tálalókonyhában is egy olyan kialakítást létrehozni, ami már közelíti az elvárást. 
Nagyon szép lett az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola tálalókonyhája, nagyon szép 
lesz a Jókai úti ovinak a tálalókonyhája. Mindenhová, ahová lehetőségünk volt, új 
berendezéseket, rozsdamentes edényeket vettünk, illetve a báziskonyhákat próbáltuk úgy 
felszerelni, hogy megfelelő legyen. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Mikor lesz az átadás? 
 
Smidné Vereb Julianna ügyvezet ő 
Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskolait már használjuk, a Jókai úti pedig várhatóan 
szeptember 20-ára lesz üzemképes állapotban. 
A Kossuth Iskola tálalójával nem tudok mit kezdeni, tehát vannak bizonyos helyek, amivel nem 
tudunk mit kezdeni. A Lesznai kapcsán is beszéltük, hogyha lesz ez az átalakítás, akkor ott is 
próbáljuk úgy kialakítani a technológiát. Lépésről lépésre azért elég szépen haladunk. 
Jeleztem, hogy ez a rendelet január 1-jétől életbe lépett, csak volt kivárási idő, de szeptember 
1-jével ellenőrizni fognak és nagyon szigorúan fog a NÉBIH. 
A nyersanyag felhasználást legalább 30 %-al meg fogja emelni, főleg majd a téli időszakban. A 
primőr zöldségek, a gyümölcsök. 
A levélben felhívtam azért az intézményvezetők figyelmét, hogy a szülők összekeverik a tízórait 
a reggelivel. Mi ugye tízórait adunk, ami egy teljesen más kínálatot takar, illetve ez vonatkozik 
az uzsonnára is. Tehát akkor, amikor egy uzsonnát, tízórait 60 Ft-ból ki kell állítanom és abból 
30 Ft a tej, mellé 25 Ft a zsömle, akkor nem tudom, miről beszélünk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
761/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2015. I. félévre szóló éves 
beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
762/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Kft. 2015. első féléves feladat-
végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátol t Felelősségű Társaság féléves 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
763/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
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 
u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
764/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
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 
u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság mellékletét képező 2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló 
szöveges beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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8. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Kft.  féléves 
beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Marján János bizottsági tag 
Szép ez a 20 milliós eredmény, csak nem látom a lényeget, hogy ugyanilyen árbevétel mellett 
hogy tudtunk ilyen eredményt elérni, mikor tavaly még veszteség volt.  
A másik része pedig még mindig a kórházi pénz, amit itt a mérlegben látok. Mi a helyzet most a 
NAV perrel. Van-e remény a megtérülésre? 
 
Szabó Ottó ügyvezet ő 
A kórházzal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy május 15-én kaptunk a NAV-tól egy 
levelet, amelyben tájékoztatnak arról, hogy a NAV által indított, kórház ellen folytatott per 
szünetelés folytán megszűnt. 
Akkor adták nekünk vissza a mi követelésünket, és ránk bízták, hogy innentől kezdve mi 
történik. Felvettem a kapcsolatot a kórházzal, hiszen van egy általunk érvényesnek tartott 
kötelezettségvállaló nyilatkozat. 
Május végén írtam egy levelet az igazgató asszonynak és június 10-én volt személyes 
találkozónk, amelyről jegyzőkönyv is készült. Ez tartalmazza mindkettőnk álláspontját. Mi azt 
mondjuk, hogy igen, ők erről egyértelműen erről nem nyilatkoztak. Nyilatkoztak arról, hogy 
hiába volt benne a megállapodásban az, hogy a tulajdonossal egyeztetnek, a tulajdonossal nem 
egyeztettek. Erre a jegyzőkönyvben hagytunk időt, ami úgy szólt, hogy szeptember 5-ig fel kell 
venni újra kapcsolatot és addig mindenki egyeztet a saját tulajdonosával a hozzáállásról. A 
főigazgató asszonynak a hét elején küldtem egy levelet, két alternatív időponttal. Szeptember 
21. illetve 28-a. Én azt kértem, hogy ismét üljük le. Nyilván már ő is utánanézett, hogy az ő 
tulajdonosának mi a hozzáállása, mi is az önkormányzattal már beszéltünk. Én azt gondolom, 
hogy ha ők fizetési hajlandóságot nem mutatnak, akkor egyrészt az ügyvezetői felelősség, 
másrészt a tulajdonos érdeke mindenképpen az, hogy ez a követelés behajtásra kerüljön. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
765/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. I. 
félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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766/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. első 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és 
feladat-végrehajtásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Egy kicsit másképp lesz majd, a rendezvények leválnak majd a Médiáról. A városi 
rendezvényekre gondolok. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Szerintem nem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez még nem konkrét, ilyen elképzelések vannak, majd meglátjuk. 
Ami a lényeg, hogy amilyen kiszervezések voltak, azok nincsenek már, azok nem lesznek. A 
Médiának lesz bevétele. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
767/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. I. félévre szóló éves beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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768/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. első féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges 
beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
769/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. féléves beszámolójáról és feladat-végrehajtásáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. vagyoni és likviditási helyzetének javítására vonatkozó – jelen 
határozat mellékletét képező – intézkedési tervet elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés Heves Megyei Területfejlesztési Ügynöksé g Nonprofit Kft. üzletrészér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Az előterjesztés szövegében látható, hogy ez egy speciális jogi helyzet, ami kialakult ebben a 
Kft.-ben. Tekintettel arra, hogy az a korábbi tag, az a Kistérség jogutód nélkül megszűnt és az 
üzletrésznek a sorsát rendezni kell. Közös tulajdonban áll ezen üzletrész. Hatvan városnak, 
mint többségi üzletrészben szereplő tulajdonosnak az lenne a javaslat, már más településekhez 
hasonló módon, hogy amennyiben a polgármester úr felhatalmazást kap, névértéken a kis 
résztulajdonokat megvásárolja. Ezáltal a közös tulajdonban lévő üzletrésznek egy tulajdonosa 
lesz, és tulajdonosi jogoknak a gyakorlása egyszerűbbé válik. Arról szól az előterjesztés, hogy a 
képviselő-testület felhatalmazza a polgármester urat, hogy névértéken vételi ajánlatot tegyen 
ezen üzletrészekre. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Hol vannak ezek az üzletrészek? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Ez vagyoni értékű jog. A Nonprofit Kft. könyvelésében, hogyha az áttekintésre kerül, akkor ott 
meg lehet látni, hogy a jegyzett tőke, saját tőke tagjegyzéken feltüntetett értékek mik valójában. 
Tekintettel arra, hogy ennek az aktuális napi értékét elég nehéz meghatározni, ezért gondoltuk 
javaslatként, hogy a névértéket határozzuk meg. Összességében 400 ezer forintról beszélünk. 
Ha felosztjuk a tulajdonostársak között pár 10 ezer forintot fog kapni mindegyik. 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Lakosságszám arányában? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Lakosságszám arányában történik, igen. 
 
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  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
770/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Heves Megyei 
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. üzletrészéről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy tárgyalásokat folytasson Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaságban (3300 Eger, Kossuth L. u 9. adószám: 22128702-2-10; 
cégjegyzékszám: 10-09-029615) a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás révén fennálló 
400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint névértékű közös tulajdonú üzletrész kizárólagos 
tulajdonjogának megszerzése érdekében a társtulajdonos önkormányzatokkal és névértékén 
vételi ajánlatot tegyen az üzletrészhányadok megvásárlására, és e tárgyban a vonatkozó 
okiratokat (üzletrész átruházási szerződés) aláírja. 
Az üzletrészek megvásárlásához szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. október 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a képvisel ő-testület, valamint szervei szervezeti és m űködési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányza ti rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
A táblázatban fel van sorolva a változás. 
 
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  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
771/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
szervezeti felépítését 2015. szeptember 7-i hatállyal a határozat mellékletét képező belső 
szervezeti felépítést bemutató ábra szerint módosítja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 7. 
Felelős:  a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
Papp István bizottsági elnök 
A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
772/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 
megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt 
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a kedvezményes burgonya-, alma- és hagym avásárlási akcióról    
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
773/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kedvezményes burgonya-, alma- és 
hagymavásárlást szervez a Hatvan város területén állandó lakóhellyel rendelkező 1997-2015. 
között született gyermeket nevelő családoknak gyermekenként,az önkormányzat által 
megállapított szociális ellátásában részesülők részére. A kedvezményes terményvásárlásban 
részesülhetnek azok a személyek, akik a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala 
által – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai 
szerint - megállapított rendszeres pénzbeli ellátásban részesülnek, illetve a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által folyósított ellátásában részesülők. A vásárlásra jogosultak személyenként 15 
kg burgonyát, 10 kg almát és 3 kg hagymát kaphatnak, mindösszesen 500,- Ft-ért, feltéve, hogy 
az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozásuk, illetve lakbértartozásuk nincs. A 
kedvezményes vásárlási lehetőség csak egy jogcímen vehető igénybe. 
 
Határid ő: 2015. október 30. (akció lebonyolítására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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774/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, 
alma- és hagymavásárlási akcióról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. október 10-ére tervezett 
kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma vásárlásához a burgonyát és a hagymát a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Hatvani Szociális Szövetkezettől (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) rendeli meg a burgonyát 75.000 kg mennyiségben 15 kg-os kiszerelésben, a 
hagymát  15.000 kg mennyiségben 3 kg-os kiszerelésben, összesen bruttó 9.620.250,- Ft 
értékben.  
A képviselő-testület az almát a Paprikakert Tész Kft-től (székhelye: 5665 Pusztaottlaka, kült. 
026/134 hrsz), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől rendeli meg 50.000 
kg mennyiségben 10 kg-os kiszerelésben bruttó 4.127.500,- Ft értékben. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban szereplő „burgonya- 
hagyma- almaosztás” előirányzatban rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. szeptember 28. (a szállítási szerződések megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
775/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásának megállapításáról 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 

 
Juhász-Fekete Csilla, Nagy Norina, Fenyvesi Arnold,  Lang Marcell, Dombi 
Dominik, Besenyi Panka, Brunner Léna, Brunner Borók a, Dávid Hanna, Balog 
Gergő, Ézsiás Milán, Prokai Levente, Medveczki Rebeka, P odonyi Dávid, Ger ő 
Ádám, Buzma Jázmin 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 640.000,- Ft – azaz 

hatszáznegyvenezer 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 
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14. napirendi pont 
Előterjesztés  Hatvan város 2015. évi költségvetésér ől szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítettük a rendeletmódosítást, átnéztük a 
féléves teljesítéseket is. 
A rendeletmódosításba beépült az I. félévbe kapott állami támogatások többlete és olyan 
projektek, amelyek költségvetés tervezésekor még nem voltak nyilvánvalóak, tehát ezeknek a 
bevételi és kiadási oldalon való beépítése megtörtént. 
Illetve azon képviselő-testületi döntéseknek a hatása, amelyekről a testület az I. félévben 
határozott. Ezzel a kiadási és bevételi oldal növekedett 1.602.005 e Ft-tal. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, ezért a 
rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
776/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés mez őőri feladatok ellátásához gépjárm ű vásárlásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Lesz legalább egy olyan gép, ami 20 évig jó szolgálatot tesz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem lévén, a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
777/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a mezőőri feladatok 
ellátásához gépjármű vásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzati 
Rendészeti Osztály részére a mezőőri feladatok ellátása érdekében a CIB Lízing Zrt. (1027 
Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzéksz.: 01-10-044131) 48 havi futamidőre zárt végű 
pénzügyi lízingre vonatkozó egyedi ajánlatának elfogadásával az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Di-Fer Kft.-től (cégjegyzéksz.: 13-09-060404; adószám: 10260339-
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2-13, székhelye: 2030 Érd, Fazekas dűlő 24904/2.) bruttó 6.847.300,- Ft értékben beszerzésre 
került 1 db Mitsubishi (J) 2.5 D CC Invite típusú gépjármű.  
A gépjármű megvásárlásához szükséges első lízingdíj összege - mely 1.369.460,- Ft - 
rendelkezésre áll a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére a 338/2015. (V. 14.) és a 388/2015. (V. 
28.) sz. határozat alapján, míg a 2016. évtől esedékes havi lízingdíjak összege a 2016. évi 
költségvetésben tervezésre kerül. 

Határid ő: 2015. szeptember 15. (első lízingdíj átutalására)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés multifunkciós utcai tisztítógép bérbevét elének meghosszabbításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Most egyelőre béreljük, de volt róla szó, hogyha pályázat lesz, akkor megvesszük. Most még 
nincs pályázati kiírás erre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
778/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a multifunkciós utcai 
tisztítógép bérbevételének meghosszabbításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. 
(székhely: 2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, II. Rákóczi Ferenc út 10.; képviseli: Nagy Sándor 
ügyvezető igazgató; adószám: 10566350-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-079733) ajánlatában 
szereplő City Ranger 2250 multifunkciós négy kefével szerelt szívó-seprő, nagynyomású mosó 
és kézi felszívó adapterrel felszerelt gépre vonatkozóan 3 hónapra megkötött bérleti szerződést 
a jelenlegi feltételekkel – havi 400.000,- Ft + ÁFA bérleti díj ellenében, valamint a Hatvani 
Városgondnokság részére történő ingyenes átadással – 2016. március 31. napjáig ismételten 
megköti, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a szerződés megkötése 
érdekében a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a bérleti szerződést aláírja. 
A bérleti díj 2015. évre vonatkozó összege a 2015. évi költségvetésben az általános tartalék 
terhére rendelkezésre áll, míg a bérleti díj 2016. évre eső része Hatvan város 2016. évi 
költségvetésében tervezésre kerül. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a 2015. évi fejlesztési kölcsönfelvételr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Annyit fogunk felhasználni belőle, ha engedélyezésre kerül, amennyire éppen szükség lesz. 
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Például a műfüves pálya esete, nem volt tavaly betervezve a költségvetésbe és nyert a 
pályázat.160 millió forintról van szó, és hogy ne vesszen el a többi pénz, ezért kell.  
A másik a Szárazmalom ügye, amit mi komolyan gondolunk, és a BOSCH-al való kapcsolatban 
is fontos, hogy meginduljon a szakképzés az Óbudai Egyetemmel karöltve. 
A Sportcsarnokra is nagy igény van a városban, hogy létrejöjjön, ez is fontos, hogy elinduljon. 
 
Marján János bizottsági tag 
Legutóbb, mikor erről szavaztunk és döntöttünk arról, hogy majd kipótoljuk, akkor úgy volt, hogy 
ez a pénz be fog jönni. Most akkor arról van szó, hogy ezt nekünk kell kitermelni. Akkor úszik az 
500 milliós 6-os iskola történet is? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nem úszik, csak csúszik. Az már egy aláírt támogatás. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az már aláírt megállapodás, itt lehetett még variálni a tőkeráemeléssel, a 139 millió forinttal. 
 
Marján János bizottsági tag 
Most a Szárazmalomról beszélünk, vagy a Sportcsarnokról? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
A Szárazmalom tőkeráemeléséről beszélünk. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Van egy 500 millió forint, ami a belsőkre vonatkozott és arról kérdezett a János. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Volt egy 139 milliós tőkeráemelés ami úgy volt, hogy finanszírozni fog a minisztérium, de 
mégsem. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ha elolvassuk az előző előterjesztést, abba ez szerepelt. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Igen, beadtuk a pályázatot rá, forráshiányra való hivatkozással elutasították. 
 
Marján János bizottsági tag 
A focipálya be volt tervezve tavaly és tavalyelőtt is már, csak költségvetési soron nem jött, ez 
volt a baj. Most, amikor az utolsó pillanatban lehetett még beadni az MLSZ-hez, és lényegesen 
olcsóbb lett, mint korábbi években volt, nem tudom miért, és olyan dolgokat is bevállal most az 
MLSZ, amit korábban nem vállalt be. Tehát ez azért volt fontos, hogy ez belekerüljön most. 
 
Papp István bizottsági elnök 
120 millió forintos pályázati összegről van szó. 
 
Marján János bizottsági tag 
Kulturáltan meg lesz csinálva. 
A Sportcsarnoknál nem nagyon értem még, hogy az önkormányzatnak miért kell ekkora 
áldozatot hoznia. 
Arról volt szó, hogy a felét kell majd nekünk állni, és a másik felét kormányzati pénzből kapjuk 
meg. 
1 milliárdos keretösszegről beszélünk, aminek nagyságrendileg 700 milliós kihatása lesz, ha 
mindent meg kell, hogy csináljunk. 
Előre kell finanszíroznunk ezt, vagy ezt a pénzt az MLSZ küldi? 
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Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
A TAO-s pályázat, amennyiben építési engedélyköteles, az esetben utófinanszírozott. 
 
Marján János bizottsági tag 
Tudtam, hogy így lesz, csak tudnunk kell azt is, hogy akkor azt is finanszíroznia kell valakinek. 
Az egyesület képtelen rá, nincs erre pénze, tehát amikor ez a beruházás elindul, akkor így kell 
gondolkodnunk, hogy akkor lesz folyóévi kiadás ebben a témában. Azt nekünk kell mjad 
megoldanunk. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Van az önkormányzatnak pontosan ilyen célra egy megelőlegező hitelkerete a K&H Banknál. 
Pont ilyenekre, amik utófinanszírozottak. 1 milliárdos ez a keret, és jelenleg nincs is kimerítve. 
 
Marján János bizottsági tag 
600 milliós. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
1 milliárdos ez a keret, és jelenleg nincs is kimerítve. Utófinanszírozott pályázatokra és ÁFA 
megelőlegezésre. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
A 600 millió az egy folyószámla hitelkeret, ez pedig egy ÁFA megelőlegezésére és EU-
támogatások megelőlegezésére van. 
Ez most egy más jellegű, mert a megelőlegező hitelkeretből önerőre nem lehet lehívni, csak 
kimondottan utófinanszírozás esetén annak megelőlegezésére. 
A Szárazmalom esetében gondolkodunk, mert az is utófinanszírozott, hogy esetleg egy 100 
millió erejéig kell, hogy amikor ezeket a pénzeket forgatjuk, esetleg muszáj lesz likviditásba 
behozni. Ezekhez mindig külön kötünk szerződést ebből az 1 milliárdos keretből. Jelenleg 
nincsen ilyen élő szerződésünk, mert ami volt azt azonnal visszafizettük, amikor megérkezett az 
EU-s támogatás. 
A folyószámla hitelkeret, a 600 milliós, az pedig az éven belüli likviditáshoz, működéshez van. 
Ez az 1 milliárdos fejlesztési kölcsönkeret pedig a saját erő finanszírozására szolgál, mert a 
másikba a saját erő finanszírozását nem tudjuk bevonni. Ehhez már kormányengedély 
szükséges. 
 
Marján János bizottsági tag 
A Szárazmalomnál nem látunk semmi mozgást. Mikorra kell ezt befejezni? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A munkaterület át lett adva a múlt héten, pénteken. Szerződés szerint január 25-ig, de 
előteljesítést egyelőre vállalt december végéig a kivitelező cég, hogy az elszámolást év végéig 
meg tudja tenni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
779/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2015. évi fejlesztési 
kölcsönfelvételről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az önkormányzat 2015. évi, 2016. évi fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében 
1.000.000 eFt összegű forint alapú kölcsönkeret szerződést kössön, 7 éves futamidővel 
(melyből 1 év türelmi idő) kötendő szerződést aláírja. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben 
meghatározott fejlesztési célok (Sportcsarnok építés) megvalósítása érdekében 369.472 
eFt összegű forint alapú kölcsön felvételére vonatkozóan (2015.évben: 279.178 eFt, 
2016. évben: 90.294 eFt összegű ütemezéssel) 7 éves futamidővel (melyből 1 év türelmi 
idő) a kormány engedélyét kérje. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott fejlesztési célok között szereplő Népkert- Sporttelep 
területén egy 111x72 méteres műfüves pálya kialakításához szükséges önerő 
biztosításához 38.794 eFt összegű forint alapú kölcsön felvételére vonatkozóan 7 éves 
futamidővel (melyből 1 év türelmi idő) a kormány engedélyét kérje. 

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott fejlesztési célok között szereplő „Környezeti és energetikai 
non-profit információs központ kialakításához Hatvan városában” szükséges önerő 
biztosítására 139.873 eFt összegű forint alapú kölcsön felvételére vonatkozóan 7 éves 
futamidővel (melyből 1 év türelmi idő) a kormány engedélyét kérje. 

 
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendeletben meghatározott fejlesztési célok megvalósítása érdekében 548.139 eFt, 7 
éves futamidejű (melyből 1 év türelmi idő) forint alapú kölcsönre vonatkozó 
kölcsönszerződést aláírja a kormány engedélye alapján. 

 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
Határid ő: 2015. december 31.   
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés a Horváth Racing Technologies Sportegyes ülettel megkötend ő 
támogatási szerz ődésről 
 (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  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
780/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Horváth Racing 
Technologies Sportegyesülettel megkötendő támogatási szerződésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Horváth Racing Technologies 
Sportegyesülettel 15.000.000,- Ft, azaz tizenötmillió forint erejéig – autós rally sport területén -
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versenyautók és versenyzők versenyeztetésére, versenyek előkészítésére, versenyautó 
vásárlására, bérlésére, egyéb egyesületi célok feladatok ellátására támogatási szerződést köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződés aláírására. 
A támogatás pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határid ő: 2015. november 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal tö rténő helyi személyszállításról 
szóló közszolgáltatási szerz ődés módosításáról   
 (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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
781/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti 
autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 4. sz. helyi járat 
vonalán a szolgáltató Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 
Szolnok, Nagysándor József út 24.) kérésének megfelelően műszakonként oda-vissza 1-1 új 
járatpárt indítson, az autóbusz-pályaudvar (Kossuth tér érintésével) és a BOSCH üzem között 
szeptember hónaptól. 
 
A képviselő-testület módosítja a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatkozó mellékletét, egyben 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés a víziközm ű-szolgáltatás gördül ő fejlesztési tervéhez kapcsolódó 
munkákról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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782/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás 
gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. 
(székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített a 2015. évi szennyvíz ágazati 
beruházásokra vonatkozó alábbi beruházásokat: 
2 db ABS AS 0630 S13/4 D KFM hableszedő szivattyú       800.000,- Ft 
+ ÁFA 
1 db Hidrostal E200-ML1R+EDM1X-M132 iszap recirkulációs szivattyú 2.700.000,- Ft + ÁFA 
1 db ABS RW 4031 A40/8 EC keverő      2.350.000,- Ft 
+ ÁFA 
1 db Hidrostal F10K-HD1+FNXTV-GSEK+NAA1-10 nitrát recirk. szivattyú 4.650.000,- Ft 
+ ÁFA 
3 db Hidrostal BOBQ-T1-BNBA2-GSEQ+NW1A20-10 szennyvíz szivattyú 2.400.000,- Ft 
+ ÁFA 
1 db recirkulációs vezeték gépészeti átalakítás     2.500.000,- Ft 
+ ÁFA 
1 db indukciós mennyiségmérő felújítás         600.000,- Ft 
+ ÁFA 
 
Összesen:              16.000.000,- Ft + ÁFA 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jóváhagyott munkákról 
értesítse a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t  
 

Határid ő: 2015. szeptember 15.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
783/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás 
gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési 
tervhez kapcsolódó 2015. évi szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. végezze el. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés tervezetet  aláírására. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés t űzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájáru lás utólagos 
jóváhagyásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Szép volt az idén a tűzijáték. 
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Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Szebb volt, mint tavaly. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A vállalkozó később nyújtotta be a kérelmét, mert a vállalkozónak kell kérelmet benyújtania a 
tűzijáték lebonyolítására. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez nem hatósági feladat? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Nem, tulajdonosi hozzájárulás kell az önkormányzat részéről. 
 
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  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
784/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tűzijáték megtartásához 
kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Absolut Pyro 
Tűzijáték Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 5.) 
kérelmező részére a 2015. augusztus 20-án Hatvan, Népkertben megtartott tűzijátékhoz kiadott 
tulajdonosi hozzájárulást. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. (értesítésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola területén az 
intézményfelújítási munkához kapcsolódó döntés hatá lyon kívül helyezésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Voltunk bejáráson és a belső dolgok felújítása sürgetőbb. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Az már jóvá lett hagyva, ennek a korábbi határozatnak a visszavonása maradt el. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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785/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Lesznai Anna 
Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális 
Szakiskola területén az intézményfelújítási munkához kapcsolódó döntés hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 318/2015. (IV. 30.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-Hort-H atvan útvonalon 
próbajárat indításáról    
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Iskola buszjárat lenne ez. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
786/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Gyöngyössolymos-
Gyöngyös-Nagyréde-Hort-Hatvan útvonalon próbajárat indításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Középkelet-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24., a 
továbbiakban KMKK Zrt.) Hatvani Területi Igazgatósága 2015. szeptember 1-től egy hónapon 
keresztül új iskolajáratpárt indítson próba jelleggel Gyöngyössolymos-Gyöngyös-Nagyréde-
Hort-Hatvan útvonalon. A járat végleges bevezetéséről és a próbajárat esetlegesen Hatvan 
Város Önkormányzatát terhelő költségek megtérítésének módjáról Hatvan Város 
Önkormányzata a soron következő képviselő-testületi ülésen fog dönteni. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés közvilágítási oszlopok javításáról, pótl ásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 



 

 

478 
 

 

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
787/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a közvilágítási oszlopok 
javításáról, pótlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani TESCO áruháznál, valamint a 
Robert Bosch út – Vitális Mór utca kereszteződésében lévő közvilágítási oszlopok javítási 
munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg 
bruttó 508.000,- 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 biztosított. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 10. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés térfigyel ő kamera áthelyezésér 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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
788/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térfigyelő kamera 
áthelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth M. út 8. szám alatti 
„CAM08”-as térfigyelő eszköznek a Hatvan, Horváth M. út 12. szám előtti közvilágítási oszlopra 
történő áthelyezési munkáival a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 450.786,-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 biztosított. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a térfigyel ő kamerarendszer garanciális id őn túli eszközök javításához 
szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
 (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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
789/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer 
garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a Hatvan Város Önkormányzata és a GLOBÁL-LINE Kft. közötti vállalkozási szerződés 
módosítására megkötésére azzal, hogy a szerződésben kerüljön meghatározásra a garanciális 
időn túli eszközök javításához kapcsolódó anyagköltség megtérítésének elszámolási módja 
bruttó 381.000,-Ft keretösszeg felhasználásáig. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés az ősszel megrendezésre kerül ő 2015. évi lakossági veszélyes 
hulladékgy űjtéssel kapcsolatos döntésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kondek Zsolt képvisel ő 
Szomorú, hogy hiába mondjuk el minden évben, mindig bekerül olyan szemét az aktuális 
gyűjtésbe, ami nem odavaló. Például lomtalanításba tévéket raktak ki, az veszélyes hulladékba 
mehetett volna. 
Most már előfordul, hogy nagyobb cégek is hordják ki veszélyes hulladékba az anyagaikat. Ezt 
azért le kellene szabályozni valahogy. Illetve ne a szomszéd településekről hordják át. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Itt mondtuk, hogy lakcímkártyát kérünk. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Lehet, hogy be kellene szervezni a környékbeli települések polgármesteri hivatalait, hogy 
szálljanak be, hátha az ő útjaikon is kevesebb lesz a szemét. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Nekik nem lenne jobb a saját településükön ilyet szervezni? 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Olyan kis tételbe nem biztos, hogy megéri, ezért valószínűleg nem is szerveznek. Viszont az a 
szemét kikerül az útszélére. Tehát érdemes lenne velük a következőkben felvenni a 
kapcsolatot, hogy valami minimális összegbe ők is szálljanak be, és akkor nekik is lehetne 
hozni. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Hogy számoljuk el? Külön méretjük le, hogy melyik településről mennyit hoztak? 
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Kondek Zsolt képvisel ő 
Valamilyen átalányba. 
 
Marján János bizottsági tag 
Lakosságszám arányában. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Valamit kellene ezzel kezdeni, mert biztos, hogy be fogják hozni, és ha nem vesszük át, leteszi 
valahol az útszélén. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A hirdetménybe beleírtuk, hogy a lakossági mennyiséget, tehát ami a háztartásban összegyűlt. 
Ha nem szűrjük, illetve ha tudja, hogy idehozhatja, akkor ide fogja hozni. 
Egyszer be kellene vállalni, hogy meg vannak szűrve, és akkor, amikor megy hazafelé, a 
rendőrségnek vagy a közterület-felügyeletnek jobban oda kellene figyelnie, hogy ne szórja szét 
a város területén. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem lévén, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
790/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az ősszel megrendezésre 
kerülő 2015. évi lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Design Termelő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) által 2015. év őszén megrendezésre 
kerülő hulladékgyűjtési akciónap költségeinek biztosítására a 131/2015. (II. 26.) számú 
képviselő-testületi határozatban biztosított pénzügyi forráson felül további bruttó 1.000.000,- Ft 
összeget biztosít. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (módosított szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a L őrinci-Nagykáta 120 kV-os távvezeték szabványosításá ról   
  (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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
791/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Lőrinci-Nagykáta 120 kV-
os távvezeték szabványosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lőrinci-Nagykáta 120 kV-os távvezeték 
hálózat szabványosítási munkáira bruttó 2.540.000,-Ft pénzügyi forrást biztosít. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015 (II.19) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghely biztosított. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 

29. napirendi pont 
Előterjesztés a nagygombosi gesztenyefasor fáinak pótl ására és gondozására 
vonatkozó megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

  (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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
792/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a nagygombosi 
gesztenyefasor fáinak pótlására és gondozására vonatkozó megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel ( 1024 
Budapest, Fényes E. u. 7-13.) 2015. június 18-án megkötött a nagygombosi gesztenyefasor 
fáinak pótlására és gondozására vonatkozó megállapodást utólagosan jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 3. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 4137 helyrajzi számú, természetben 
az Újvilág utca 28. szám alatt található ingatlan e lidegenítésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
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 , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
793/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 4137 helyrajzi számú, természetben az Újvilág utca 28. szám alatt található ingatlan 
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elidegenítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 4137 
helyrajzi számú, természetben az Újvilág utca 28. szám alatt található, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 356 m² nagyságú ingatlant, legalább bruttó 980.000,-Ft, azaz 
Kilencszáznyolcvanezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
szerint, ingatlanfejlesztés elősegítése céljából. 

Határid ő: 2015. október 5. (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján. 

 
31. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú 2995, 3005/7,  3005/8 és a 3012/3 helyrajzi 
számú ingatlanok összevonásáról    
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
A majdani piacprojekttel kapcsolatos. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, tartózkodás  és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
794/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
2995, 3005/7, 3005/8 és a 3012/3 helyrajzi számú ingatlanok összevonásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmezi a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú, Hatvanban a Kossuth tér 2. szám alatt található, hatvani 2995 helyrajzi számú, 9644 
m2 nagyságú, városháza kivett megnevezésű ingatlan, a szomszédos hatvani 3005/7 helyrajzi 
számú, 397 m2 nagyságú, közterület kivett megnevezésű ingatlan, a hatvani 3005/8 helyrajzi 
számú, 2038 m2 nagyságú, udvar kivett megnevezésű ingatlan és a hatvani 3012/3 helyrajzi 
számú, 643 m2 nagyságú, közterület kivett megnevezésű ingatlanok összevonását a mellékelt 
változási vázrajz szerint, melynek eredményeként a 2995 helyrajzi számú, városháza kivett 
megnevezésű ingatlan területének 1 hektár 2722 m2-re történő növekedése és az összevonás 
ténye kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Ezen ingatlanok összevonása iránti 
eljárás megindítására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási 
cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő: 2015. október 15. (kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés az „1-0 jel ű csatorna Herédi-Bér patakba történ ő bevezetése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Engedélyt akkor kapunk, ha le mederkövezünk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
795/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „1-0 jelű csatorna Herédi-
Bér patakba történő bevezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba 
történő bevezetése " elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 7.226.562.-Ft. 
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "1-0 jelű csatorna Herédi-Bér patakba 
történő bevezetése " elnevezésű elnevezésű, nettó 7.226.562.-Ft 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.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 

 
33. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhul ladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2015. I. félévi beszámolójával  kapcsolatos döntésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Marján János bizottsági tag 
Ez mikor lesz komplex? 
  
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Év végére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
796/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. I. félévi beszámolójával 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. I. félévi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt az 1.sz. mellékletében szereplő 2015. 
évi tervezett, valamint 2015. évi módosított előirányzattal együtt jóváhagyólag elfogadja. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Társulási Tanács ülésén 
a társulás 2015. I. félévi beszámolója elfogadásának tárgyában igennel szavazzon. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
 

34. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal b ejáratának 
környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Télre elkészülhet? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Ha az időjárási viszonyok megengedik, akkor elkészülhet. 
 
Marján János bizottsági tag 
A koncepció most mi? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Középen van egy lépcsősor, két oldalon pedig, rámpa és zöldfelület kerül kialakításra. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Tulajdonképpen az eredeti koncepcióhoz térünk vissza. Nem teljesen, de hasonlít. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Az első engedélynél a rámpa középen volt elhelyezve, most a két szélén lesz. 
 
Marján János bizottsági tag 
Mekkora bontás lesz ez? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Teljesen szét kell bontani, de azokat a térköveket, amiket most ki kell bontani, azokat majd újra 
fel tudjuk használni, vissza tudjuk építeni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ezt meg kell oldani, mert már itt vagyunk mióta akadálymentes bejáró nélkül. Az emberi 
méltósággal ez nem fér össze és egyébként elő van írva közintézményeknél az 
akadálymentesítés. 
 
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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
797/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete ”Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés 
becsült értéke nettó 9.115.260.-Ft. 
A pénzügyi forrás bruttó 10.160.000.-Ft összeg erejéig Hatvan Város 2015. évi költségvetéséről 
szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között, a 
"Polgármesteri Hivatal előtti térburkolat cseréje, akadálymentesítése" elnevezésű költséghelyen 
szerepel, ezen felül a szükséges további forrás, azaz bruttó 1.416.380.-Ft összeg a 
„Polgármesteri Hivatal Iskola utcai kapubejáró cseréje, beléptető rendszerbe való 
bekapcsolása, nyílászárócsere, kilincs” elnevezésű költséghelyről kerül átcsoportosításra.  
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ”Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
bejáratának környezetrendezéséhez kapcsolódó munkák elvégzése” elnevezésű, nettó 
9.115.260.-Ft 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.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

35. napirendi pont 
Előterjesztés ”Nagyméret ű műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
együttm űködési megállapodásról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Kondek Zsolt képvisel ő 
Tulajdonképpen az MLSZ fogja megépíteni és egy együttműködési megállapodásra van 
szükség az önkormányzattal. 
 
Marján János bizottsági tag 
A lényeg az az első bekezdésben van. 
Régen ennyi pénzért csak a nagy pályát csinálták meg a nagykapuval, és most itt LED 
világítástól kezdve sok mindent beletettek pluszba, amit kiharcolt valaki. Kb. 30-40 milliós plusz 
ezen rajta van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
798/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Nagyméretű műfüves 
pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Országos Labdarúgó Pályaépítési 
program, VIII. ütem” című pályázat keretében a Népkert – Sporttelepen, a hatvani 2638/2 hrsz.-
ú ingatlanon kialakításra kerülő 111x72 méteres műfüves labdarúgópálya megvalósítása 
érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (székhelye: 1112 Budapest, Kánai út 2./D) 
együttműködési megállapodást köt a határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet 
szerinti tartalommal, azzal a feltétellel, hogy a fejlesztési hitelkeretet a pénzintézet 
rendelkezésre bocsátja, és a fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt, Kormányzati 
jóváhagyást követően, ezen keretből Hatvan Város Önkormányzata igénybe veszi.  A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

36. napirendi pont 
Előterjesztés ”Lesznai Anna-szobor létrehozása” tárgyú  pályázathoz kapcsolódó 
döntésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Van egy pályázati projekt erre, nekünk nem kell bele pénzt tennünk. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag 
Megtudhatjuk, hogy ki volt az a Lesznai Anna, illetve milyen kötődése volt Hatvanhoz? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A Hatvany családnak volt rokona. 
 
Bagi Miklós bizottsági tag 
Kun Béla népbiztosának volt a barátja. Lukács Györgynek. Jászi Oszkár második felesége. De 
Hatvanhoz milyen kötődése van? 
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Itt van egy gyönyörű, nagyon értékes Lesznai gyűjtemény a múzeumban. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A nyarait itt töltötte. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ez egy konkrét pályázat volt? Ki írta ki ezt? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Igen. Az NKA. Nemzeti Kulturális Alap. Mivel volt hatvani kötődése, mi megpályáztuk, és 
megnyertük. 
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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 , tartózkodás és 
nem szavazat  nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
799/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Lesznai Anna-szobor 
létrehozása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Lesznai Anna-szobor” elkészítésével 
Laczik Csaba szobrászt (székhely: 3012 Nagykökényes, Klapka u. 17.) bízza meg bruttó 
7.000.000,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi fedezet pályázati forrásból biztosított. A fejlesztés 
értéke összesen bruttó 10.000.000,- Ft, a 3.000.000,- Ft értékű önrészt egy magánszemély 
ajánlotta fel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 10. (szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

37. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda épületen ergetikai fejlesztéséhez 
kapcsolódó döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Ez már nem lesz forráshiányos, ugye? 
 
Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéz ő 
Úgy tudjuk, hogy a pályázatok elbírálása lassan megtörténik, és bízunk benne, hogy elindulhat 
a folyamat. 
Plusz forrást nem kell beletenni. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Októberben vélhetően elkezdődik? Vagy mikorra várható? 
 
Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéz ő 
Most már szerződéseket kell majd módosítani a teljesítési határidők miatt. Én október 20-a 
körüli módosításokat láttam már, máshol. Ha mostanában kijönnek az értesítések, akkor olyan 
6 hét alatta meglehet valósítani. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Tehát október végére megvannak a papírok és utána. 
 
Selmeczi Attila közbeszerzési ügyintéz ő 
Nem, előbb. Már meg vannak a szerződések kötve, csak akkor lépnek hatályba, ha megvannak 
a támogatási szerződések. A kivitelezést szeretnénk, ha meglenne október közepére. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban  további hozzászólás, kérdés nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
800/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 630/2015. (VI. 24.) és a 634/2015. (VI. 24.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
801/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Brunszvik Teréz 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához 
szükséges projektmenedzsment és nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátásával a 
NOUV Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2 .) bízza meg, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 3.124.200,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, 
hogy a szerződés hatályba lépésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
802/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-5.7.0 azonosítószámú pályázati program keretében a Hatvani Brunszvik Teréz 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése céljából benyújtandó pályázat megvalósításához 
szükséges műszaki ellenőri és energetikai előkészítési feladatok ellátásával a COHESION Kft.-
t (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 11/B.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 1.619.250,- Ft megbízási díjért, azzal a kitétellel, hogy a 
megbízási díj kifizetésének feltétele a Támogatási Szerződés aláírása. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal be járatának 
akadálymentesítésével, valamint az épület Iskola ut cai bejáratával kapcsolatos 
döntés hatályon kívül helyezésér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
803/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 305/2015. (IV. 14.) és a 398/2015. (IV. 29.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 5.  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés a Horváth Mihály út 1. 1/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás 
gázkazán cseréjér ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
804/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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, Horváth Mihály út 1. 1/1 szám 
alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás gázkazán cseréjének munkáival Vasas Tibor egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Horváth M. út 12. 5/20.) bízza meg bruttó 331.000,- 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 az önkormányzati lakásértékesítés 2015. évi 
bevétel költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képvisel ő képvisel ői keretének 
felhasználásáról    
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja egyhangúan 
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  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
805/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 ülőpad beszerzésével és szállításával a 
Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 156.718,- Ft 
összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
képviselői kerete terhére 156.718,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 8. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
806/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 2 db ülőpad helyszínen történő 
telepítésével a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 8.680,- 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 városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
képviselői kerete terhére 8.680,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 8. (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanon lév ő fakivágásról és közterületen 
történ ő növénytelepítésr ől   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 4 tagja 
egyhangúan elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
807/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 
2601/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területén, természetben a Hatvani Szent István 
Általános Iskola ingatlanán található 1 db galagonya kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
növény 4 db gömbkőris növény beültetésével kerüljön pótlásra a területen. 
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Határid ő: 2015. szeptember 15. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
808/2015. (IX. 2.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési 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 az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 4931 hrsz.-ú területen, természetben a Hatvan, Dózsa György 
utca 39. számú ingatlan előtti közterületen 4 db gömbkőris telepítéséhez, azzal a feltétellel, 
hogy a beültetést megelőzően a kérelmezőnek az érintett közművek üzemeltetőitől 
hozzájárulást kell beszerezni, valamint a telepítést a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 12. §-ának 
betartása mellett kell elvégeznie. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. (kiértesítésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
 
Papp István elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 10 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

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


