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

Városfejlesztési Bizottság 2017. november 29-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 
 Papp István bizottsági elnök 
 Kondek Zsolt  bizottsági elnök-helyettes  
 Palik Józsefné  bizottsági tag    
 
Igazoltan távol: 
Bagi Miklós   bizottsági tag   
Marján János   bizottsági tag   
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   
 Lukács László   törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Rékasi Éva   számv., vagyonnyilv., és kezelési osztályvezető 
 Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
 Szép Éva   belső ellenőr 
 Besenyiné László Andrea belső ellenőr 
 Gulyás Katalin   városi főkertész 
 Szabó János   városi főépítész    
 Nagyné Talabér Anikó  adóügyi osztályvezető   
 Bagyinszki Gyula  Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
 Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 
 

*** 

Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv 
aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét, és kérte hogy vegyék le a meghívón szereplő 34. napirendi pontot, 
melynek címe: 

„Előterjesztés a 2017. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” című pályázathoz  
kapcsolódó döntésről”  
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Papp István bizottsági elnök 
Úgy tudom, nem volt értékelhető három pályázat.  
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
Igen. Bízunk benne, hogy a december 15-eire be tudjuk hozni.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát nyertünk pénzt a Művelődési Házra. 
 
Tóth Ivett osztályvezető 
Igen, informatikai eszközök beszerzésére, de több helyről kértünk ajánlatot és nem jött be három 
értékelhető. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak a 34. pont napirendről való levételéről. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztést levegyék napirendről. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 41. napirendi pont után az alábbi 
előterjesztéseket: 

 

 - Előterjesztés   a  Hatvan  és   Térsége  Hulladékgazdálkodási   és  Környezetvédelmi   Nonprofit 
   Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és telephelyeinek törléséről 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 

- Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondásról 
   (HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

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

 
- Előterjesztés gépjárművek bérletére vonatkozó szerződések utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

- Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről 
szóló pályázat kiírásárl 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

- Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek értékesítésére vonatkozó pályázatok   
  értékeléséről 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti öt előterjesztést felvegyék napirendre. 
 
Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a 
napirendet. 
 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
686/2017. (X. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. november 29-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
 
N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének 
áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító okiratának módosításáról 

(HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 
tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő az 1 – 2. pontig:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó az 1 – 2. pontig:  dr. Veres András ügyvéd  

 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének kiegészítéséről 

(HATÁROZAT– MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző  
 

4. Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 
(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

Előterjesztő, előadó: Szabó János főépítész   
 
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

6. Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

7. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami 
működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás 
módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

8. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

9. Előterjesztés a hatvani 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú társasházi lakások megvásárlására 
vonatkozó 348/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

10. Előterjesztés adományozási szerződések megkötéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásának utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

12. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 
pályázat kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő az 5 - 12. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó az 5 - 12. pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

  
13. Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról   

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 

 
14. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(RENDELET  ELFOGADÁSA – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
15. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
  (RENDELET  – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
   

16. Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához kapcsolódó döntésről 
  (HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

18. Előterjesztés kivitelezési szerződés megszüntetéséről 
  (HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
     

19. Előterjesztés gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 
  (HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
20. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. részére 

  (HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
21. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a garanciális 

időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
  (HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

22. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 
  (HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
     

23. Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről 
  (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
    

24. Előterjesztés a Hatvan, Czuczor Gergely u. 16. szám alatti épület károsodásáról 
  (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
    

25. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe 
történő bekapcsolásáról 

  (HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

26. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
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  (HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
    

27. Előterjesztés a 3-as számú főúton lévő jelzőlámpák átprogramozásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

28. Előterjesztés a volt cukorgyári portaépület átalakításáról és karbantartásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő a 15 – 28. pontig: Horváth Richárd polgármester 
  Előadó a 15 – 28. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
    

29. Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről 

  (HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
     
30. Előterjesztés az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” tárgyú közbeszerzési 

eljárás megindításáról 
(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
31. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása tárgyában 

megjelenő pályázati felhívás hirdetési felületeinek a kiválasztásáról 
  (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
32. Előterjesztés a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kiírt „Kiskerti Programok 2018” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
  (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

33. Előterjesztés „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázathoz kapcsolódó 
döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  
34. Tájékoztató Hatvan város 2018. évi virágosítási- és fásítási tervéről 

  (TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL) 

  Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész   

 
35. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

  Előterjesztő: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
  Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész    
 

36. Előterjesztés közvilágítási kábelhiba javításáról 
  (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

37. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
  (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

38. Előterjesztés külterületi utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 
  (HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó a 37 – 40. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
  irodavezető 
      

39. Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
(HATÁROZAT- EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő, előadó a 37 – 40. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  
  irodavezető 
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40. Előterjesztés Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek bérbeadására 
vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Papp István Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági elnök 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
41. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Kft. székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és telephelyeinek törléséről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

42. Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondásról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő a 42 - 43. pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 42 - 43. pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
43. Előterjesztés gépjárművek bérletére vonatkozó szerződések utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
44.  Előterjesztés  az  önkormányzati  tulajdonban  álló  hatvani  0299/1  hrsz.-ú ingatlan     

 elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
45. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek értékesítésére vonatkozó pályázatok 

értékeléséről 
(HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
46. Egyebek      
 
 

1. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító okiratának módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
687/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság székhelyét a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alá 
helyezi át. 
 
Határidő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
688/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a társaság telephelyet létesítsen a 3000 Hatvan, 
Madách utca 12. szám alatti címen. 
 
Határidő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
689/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja a 
társaság alapító okiratát és elfogadja a társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okirat módosításához és a 
cégbírósági változásbejegyzéshez szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
690/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 
megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést – 2018. január 1. napi hatálybalépés mellett – a határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva módosítja. 

2. A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 

Határidő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
3. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének kiegészítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
691/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
kiegészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 568/2017. (X.26.) számú határozatának 
mellékletét módosítja és Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 
melléklete szerint kiegészíti.  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 
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4. napirendi pont 
Tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az alábbiak szerint a tájékoztatót 
tudomásul vette: 
 

„Hatvan  Város Önkormányzata  Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a településrendezési eszközök 
hatályosulásáról szóló  tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek                               
megfelelően,  egyhangúlag  tudomásul  vette.” 

 
5. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
692/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló előterjesztést 
és a mellékelt rendelet tervezetet nem ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Kettő igen, egy tartózkodás. 
 
Lukács László osztályvezető 
Nem fogadta el a bizottság, nincsen minősített többség, de ettől függetlenül majd a képviselő-testület 
holnap szavaz a testületi ülésen. 
 
6. napirendi pont 
Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, Elnök Úr! Tisztet Bizottság! Irodavezető asszonytól szeretnék pár dolgot 
kérdezni. Nem biztos, hogy ő erre tud majd nekem válaszolni, de az első kérdésem az lenne, hogy 
Bursa Hungarika ösztöndíj támogatása címén 2,5 millió Ft-ból csak 550 ezer Ft került kifizetésre. 
Miért? Nem volt elég pályázó a támogatásra vagy kevesebbet ítéltek oda?  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Nem volt. Hárman voltak. 
 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
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Tehát nem volt több pályázó.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Összesen három érkezett. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát akkor ez a válasz, hogy nem volt több pályázó és ezért nem fizettünk ... 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Nyolcat tudunk támogatni, ha jól tudom,és csak három érkezett.  
 
Lukács Lászlóosztályvezető 
Ez még a tavalyi, most idén csak három pályázat volt. Tavaly valószínűleg több volt, de nem 
merítette ki ezt a pénzügyi keretet. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Rendben, köszönöm! A következő, amit szeretnék megkérdezni, hogy a Lokomotív SE most sem 
kapott támogatást. Az előző időszaki problémák még mindig nem rendeződtek vagy valami más ok 
van? 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Az előző nem rendeződött, most volt bent az elnök a héten polgármester úrnál. Megint vannak 
kifizetetlen közüzemi számláik, tehát beszámításos módszerrel szeretnénk most megoldani ezt a 
helyzetet. Kecskés Éva lett az új elnök, aki bent volt az önkormányzatnál múlt héten. Egyeztetés alatt 
van a Lokomotív támogatás, és a tartozása is. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát van az előző és még jött hozzá.  
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Igen. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Jó, köszönöm szépen! A következőt, amit szeretnék megkérdezni, hogy a diákok versenyen való 
részvételének támogatásából egy fillér sem került kifizetésre. Mi lehet ennek az oka, mert itt van egy 
összeg, amivel támogatjuk őket. Nem kérték az intézményvezetők? 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Nem kérték. Az intézményvezetők ezt tudják, előző években is minimális volt az igény erre. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Van ilyen, hogy bűnmegelőzési projektek, 300 ezer Ft. Nem került felhasználásra. Miért? 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Ennek a felhasználása egyeztetésre kerül alpolgármester úrral.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen! És akkor van ilyen is, hogy kábítószer egyeztető fórum működtetése, szintén nem 
történt semmi, pedig azt gondolom, hogy ez most napjaink óriási problémája, tehát itt van hozzá a 
pénz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Rendőrség szokott tartani előadást iskolákban. 
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Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Csak nem rajtunk keresztül. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Igen, csak ha van, akkor még jobban lehetne, még több mindent lehetne, ha van hozzá pénz. Máskor 
meg az a problémánk, hogy pénzünk nincs, de akarunk valamit, most meg itt a pénz és nem 
használják ki. Még egy kérdés lenne. Az óvodapedagógusok továbbképzésén 600 e Ft van, szintén a 
felhasználást kérdezem. 
 
Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
Ez megtörtént, a IV. negyedévben kerül kifizetésre. Tehát meg is volt ez a továbbképzés, azt hiszem 
októberben, és most kerül kifizetésre. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen, nincs több kérdésem.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
beszámoló elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
693/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolót, és azt nem ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ez is minősített többség, tehát ezt se tudtuk támogatni. 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) 
állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek átadás-átvételéről 
szóló megállapodás módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
694/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról,valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek 
átadás-átvételéről szóló megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központtal 2016. 
december 15-én megkötött “ a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  kötelezettségek 
átadás-átvételéről” szóló megállapodást a határozat melléklete szerint módosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást módosító 
okirat aláírására. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
8. napirendi pont  
Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
695/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet nem ajánlja elfogadásra a 
Képviselő-testületnek. 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú társasházi lakások 
megvásárlására vonatkozó 348/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat hatályon kívül 
helyezéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
696/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5219/A/1 és az 5219/A/2 helyrajzi számú  
társasházi lakások megvásárlására vonatkozó 348/2017. (VI. 29.) számú képviselő-testületi határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 348/2017. (VI. 29.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
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10. napirendi pont 
Előterjesztés adományozási szerződések megkötéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két  
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
697/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az adományozási szerződések megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy a Samsung 
Electronics Magyar Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; adószám: 10276451-2-16; 
cégjegyzékszám: 16-10-001767; képviseli: Kyu-Jin Lee elnök) részéről adományként felajánlott 
számítástechnikai eszközöket az önkormányzat elfogadja, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az elfogadáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a határozat 
melléklete szerinti adományozási szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2017. december 18. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
698/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az adományozási szerződések megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező számítástechnikai eszközök a Hatvani Rendőrkapitányság részére 
adományként átadásra kerüljenek, melyről a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (székhely: 3300 
Eger, Eszterházy tér 2., adószám: 15720725-2-51, képviseli: Czinege László r.ezredes, rendőrségi 
főtanácsos, megyei rendőrségi főkapitány) és Hatvan Város Önkormányzata között a határozat 
mellékletét képező adományozási szerződés kerül megkötésre.  A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
11. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásának utólagos jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
699/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi  hozzájárulás  megadásának  utólagos jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos tulajdonosi hozzájárulását adja az Egri 
Szakképzési Centrum (3300 Eger, Kertész u. 128.) vagyonkezelő által a Damjanich János 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (3000 Hatvan, Vécsey Károly u. 2/a) oktatási 
intézmény informatikai hálózatbővítése érdekében a  GINOP-6.2.3-17 kódszámú „A szakképzési 
intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatához. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről 
szóló pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
700/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 1622 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 1622 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Béke u. 70. sz. alatt található, 2782 m2  nagyságú kivett, 
beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant  legalább bruttó 12.520.000,- Ft, azaz  
Tizenkettőmillió-ötszázhúszezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő:   2017. december 3. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
13. napirendi pont 
Beszámoló a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról   
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
701/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló 
beszámlót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és hagyma 
vásárlási akcióról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 
 
702/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a kedvezményes burgonya-, alma- és hagymavásárlási akcióról szóló 
beszámlót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kedvezményes burgonya-, alma- és 
hagymavásár során megmaradt terményeket a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Hatvani 
Csoportja részére adományozza.  
 
Határidő: 2017. december 20. (a termény átadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rendelet 
elfogadásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
703/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek. 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Sajnálom, hogy nincs itt intézményvezető úr, mert hozzá szerettem volna a kérdésemet intézni.  
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Az inflációt meghaladó díjemelést nem támogatom, különösen úgy, hogy semmiféle szakmai 
alátámasztást nem látok, az intézmény javaslatot tett, tehát az intézmény kéri, akkor mi 
megszavazzuk anélkül, hogy az indokoltságát bemutatná az intézményvezető. Van amiben csökken, 
van amiben erőteljesen növekszik a díj. Én azt gondolom, hogyha szociálisan érzékenyek vagyunk, 
így is elég drága egy-egy temetés. Az meg különösen még felháborít, hogy majd elkezdünk díjat 
szedni, hogy bemenjen a gépkocsi. Hatvan környékén megnéztem a temetőket, sehol nem szednek. 
500 Ft egy alkalom egy személyautónak, 600 Ft egy utánfutóval, ezért kicsit gondolkodjunk már 
rajta vagy róla, és semmiféle indoklást nem látok intézményvezető úr részéről, hogy ennyi a 
költségvetése, ezt nem tudja megvalósítani, azért kell hozzá ez az áremelés, úgyhogy én ezt nem 
tudom támogatni.  
 
Schósz Gabriella irodavezető 
A temető-fenntartási díjak a korábbiakhoz képest jelentősen csökkentek. A tehergépjárműveket sújtja 
elsősorban a behajtási engedély. Az összehasonlító táblázatban mindjárt megkeresem, egységesítésre 
került, 2.900,- Ft-ra, ezek voltak a korábbi díjak eddig. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Van, ahol növekszik, van, ahol csökken. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
De ez mindegyik csökken, a temető fenntartási hozzájárulási díj. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És akkor miért szedünk belépési díjat? 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Belépési díjat azért szedünk, mert akik munkát végeznek elsősorban a temetőben, tehát a 
tehergépjármű, az utánfutós autó, őket sújtja.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát, akik csak saját maguk a sírt szeretnék rendbe tenni és bemegy az autóval, arra nem szedünk 
díjat? 
  
Schósz Gabriella irodavezető 
De, az 500,- Ft, ha személyautóval bemegy, viszont ott van, hogy kik azok, akik ingyenesen továbbra 
is bemehetnek, tehát a mozgáskorlátozottak, a 70 éven felüliek, akiknek indokolt, hogy a temetőbe 
személyautóval menjenek be, azokra továbbra sem érvényes.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Én ezt értem, látom is, hogy ez továbbra sem, de én akkor is ellene vagyok, hogy belépődíjat 
szedjünk, mert mindenkinek - gondolom egyszer egy évben, vagy kétszer - be kell menni, hogy 
rendbe tegye a sírt. Ha gondozza a sírt, rendben tartja a környékét, nem gondolom, hogy belépődíjat 
kellene szedni, de ez az én véleményem.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelet elfogadásáról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2 igen szavazattal, 1 nem szavazattal,  
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 
704/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
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önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet tervezetet nem 
ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Egy nem szavazattal nem ment át.  
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos 
döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
705/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Dr. Mráz Zoltán 
tulajdonossal és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft.-vel létrejött, átjárási szolgalom alapításáról és 
közterületi parkolóhelyek létesítéséről szóló megállapodás megszüntetéséről szóló 342/2017. (VI. 
29.) számú határozatát. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
706/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Dr. Mráz Zoltán 
tulajdonossal és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft.-vel létrejött, vezetékjog alapításáról szóló 
megállapodás megszüntetéséről szóló 343/2017. (VI. 29.) számú határozatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
 
707/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 



 
 

370 
 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a hatvani 5167 hrsz.-ú, 1565 m2 nagyságú, természetben 3000 Hatvan, Ady Endre u. 2. 
szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan Hatvan Város 
Önkormányzata javára 2006. július 5-én bejegyzett vezetékjogot, illetve a 2006. június 28-án 
bejegyzett átjárási szolgalmi jogot a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztálya az ingatlan-
nyilvántartásból törölje. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgalmi jogok törlésével kapcsolatos, a 
határozat mellékletét képező megállapodást aláírja, a szükséges földhivatali hatósági eljárást 
megindítsa. 

A vezetékjog és az átjárási szolgalmi jog törlésének költsége az ingatlantulajdonost terheli.  

Határidő: 2017. december 15. (törlési eljárás megindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
  
17. napirendi pont 
Előterjesztés a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához kapcsolódó döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a  
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
708/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához kapcsolódó 
döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a KMKK Középkelet-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-vel (5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) megkötött menetrend 
szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést a 
határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződésmódosító okirat szerint. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 

 
 Határidő:  azonnal (szerződésmódosításra) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 
18. napirendi pont 
Előterjesztés kivitelezési szerződés megszüntetéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
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709/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a kivitelezési szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda épületének  
érintésvédelmi felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítási munkáira a DunaQueen-Team Kft.-
vel (1181 Budapest, Igaz utca 3. IV/1.) kötött szerződést közös megegyezéssel megszünteti. A 
szerződő feleknek egymással szemben pénzügyi követelése nincs, fizetési kötelezettség nem 
keletkezett. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést megszüntető okirat 
aláírására. 
 
Határidő:  2017. december 5. (szerződés megszüntetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
710/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a gyalog- és kerékpárhíd vizsgálatairól szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyva folyó, a Herédi patak és a Szúnyog-
sziget felett megépített gyalog- és kerékpárhíd, valamint a 3 sz. főút – 21 sz. főút csomópont átépítési 
projekt keretén belül a gyalog és kerékpárút felett megépült „B4” jelű gyalogos híd hídszemléjével és 
hídvizsgálatával a VIA-PONTIS Kft.-t (székhely: 2092 Budakeszi, Barackvirág u 8.) bízza meg 
bruttó 889.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési feladatok között, a „Tervezéshez kapcsolódó 
hatósági díjak, elektronikus építési napló használata” költséghelyen rendelkezésre áll. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. 
részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
711/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Bátor Tábor Táborüzemeltető 
Kft. részére” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Bolla és 
Gregersen Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 20.) által elkészített építési engedélyezési tervek alapján 
a Bátor Tábor Táborüzemeltető Kft. (1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.) által a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló hatvani 0220/1 hrsz.-ú, természetben Hatvan, Delelő utcában 
található ingatlanon építendő új közösségi és szállás épület építéséhez. 

A Képviselő-testület az új közösségi és szállás épület építési munkaterület átadás-átvételét tudomásul 
veszi. 

Hatvan Város Önkormányzata az építkezés során keletkező esetleges károkért felelősséget nem 
vállal. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 

Az új közösségi és szállás épület megépítését követően a felépítmény ingatlan-nyilvántartási 
átvezetése érdekében a feleknek megállapodást kell kötniük a használatbavételi engedély 
megszerzését követő 60 napon belül. 

Határidő: 2017. november 30. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a 
garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Én nagyon örülök ennek a napirendi pontnak, mert olyan helyre kerül, ahol nagyon fontos, hogy 
kamerarendszer működjön és abban bízom, hogy máshol is sikerül majd a város más pontján is 
fölszerelni, mert nem csak itt vannak problémák, hanem hallottam, ott a pizzéria, a Hatvanas utca 
környékén is éppen tegnap reggelre, vagy tegnapelőtt reggelre egy autónak mind a  négy kerekét 
leszerelték benn az udvaron, tehát biztos, hogy ezek megoldanának problémákat. A Tabán út 22-nek 
meg különösen örülök, mert azért nagyon felháborít, hogy a felújított lakóház már ki van lukadva, 
lerugdosták a falat, szétszedik, és a szépen rendbetett lakóépületet már most rongálják és nagyon jó 
lesz, ha ezt kamerán látni fogják, hogy kik azok, akik ezt elkövetik. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
A saját tulajdonunk védelme érdekében nem a városnak kellene a kamerát odatenni, hanem saját 
maguk vigyázzanak az ingatlanjaikra. Egy 50 ezer Ft-os beruházással lehet olyan kamerát odatenni, 
ami legalább két oldalról látja az épületet, plusz még belülről is. Tehát nem egy olyan nagy tétel, amit 
nem lehetne egy társasháznak a saját védelme érdekében kivitelezni, hiszen tudják, hogy belső 
emberek okozzák a problémát. Ez pedig már innentől bizonyító erejű, följelenthetik őket a 
rendőrségen, a rendőrség ezt a felvételt felhasználhatja. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Ezzel én egyetértek, csak ezt nem mindenki teheti meg anyagilag, mert nem mindenki áll úgy 
anyagilag, hogy szereltessen egy kamerát. 
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes 
Szintenként van négy lakás, 3 x 4, az 12. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Azért ez nem ilyen egyszerű. Még egy takarítást elintézni sem egyszerű, mikor annyit kellene 
csinálni, hogy egy héten egyszer, mikor soros a lakó, felsöpör meg felmos, és ezen vitázunk, nem 
még egy kamerán. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
712/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről, karbantartásáról, valamint a 
garanciális időn túli eszközök javításához szükséges anyagköltség elszámolási módjáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elektronikus térfigyelő rendszer 
üzemeltetésével, a hálózati hozzáférés biztosításával és a rendszer karbantartásával 2018. január 1-
jétől 2018. december 31-ig a GLOBAL-LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 3000 
Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg bruttó 4.251.960,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. A megkötésre kerülő szerződésben kell határozni a garanciális 
időn túli eszközök javításához kapcsolódó anyagköltség megtérítésének elszámolási módját bruttó 
3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig történő felhasználásával. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 

Határidő: 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
22. napirendi pont 
Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
713/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a közvilágítás aktív elemeinek, valamint a díszvilágítás karbantartásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítási aktív elemeinek, 
valamint a díszvilágítás karbantartásával 2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig a GLOBAL-
LINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc u. 62.) bízza meg 
bruttó 4.992.370,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, tartózkodás és nem 
szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 
 
714/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 580/2017. (X. 26.) számú határozatát módosítja 
oly módon, hogy a határozat szövegében az „50 m” szövegrész helyébe a „20 m” szövegrészt lépteti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
24. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Czuczor Gergely u. 16. szám alatti épület károsodásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
715/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Czuczor Gergely u. 16. szám alatti épület károsodásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a hatvani 4130 hrsz.-ú, 
3000 Hatvan, Czuczor Gergely u. 16. szám alatti ingatlanon lévő épületben keletkezett kár 
rendezésére vonatkozó 447/2010. (VIII. 26.) számú határozatát. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
716/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan, Czuczor Gergely u. 16. szám alatti épület károsodásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem ismeri el kártérítési felelősségét a hatvani 
4130 hrsz.-ú, 3000 Hatvan, Czuczor Gergely u. 16. szám alatti ingatlanon lévő épületben keletkezett 
kár kártérítési ügyében. 
 
Határidő: 2017. december 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
25. napirendi pont 
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak távfelügyeleti 
rendszerbe történő bekapcsolásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
717/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonú bérlakások és szivattyúházak 
távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes önkormányzati bérlakások és 
szivattyúházak távfelügyeleti rendszerbe történő bekapcsolásával az Elektronika Vonala Security 
Kft.-t (székhelye: 2251 Tápiószecső, Deák F. u. 32.) bízza meg bruttó 1.015.125,- Ft keretösszegig 
történő felhasználással, riasztó rendszer kialakítása bruttó 62.675,- Ft/db, valamint távfelügyeleti 
szolgáltatás bruttó 5.500,- Ft/db egységárak alkalmazásával, mint az önkormányzat számára 
összességében legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 
Határidő: 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
718/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
kezdeményezze a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti és karbantartási 
szerződés módosítását oly módon, hogy kilenc objektumban a Kft. a riasztó távfelügyeleti URH 
rádiókat kicserélje közületi GPRS Dual SIM kommunikációs eszközökre azzal, hogy a Monitoring-
Távfelügyelet Kft. az eszközöket térítésmentesen bocsátja Hatvan Város Önkormányzata részére 
használatra a szerződés időtartamára és a frekvencia díj emelkedik havi 1.938,- Ft-ról (már felszerelt 
GPRS eszközök esetében 2.500,- Ft-ról)  4.000 Ft-ra (kilenc új, kettő már felszerelt eszköz 
figyelembe vételével). 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésekben a régi autóbusz állomás távfelügyelete 
kikerüljön a szerződésekből, valamint a Hatvan, Balassi Bálint út 3. szám alatti objektum 
elnevezésénél az intézmény neve ne szerepeljen a szerződésekben. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat szerinti 
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti és karbantartási szerződés 
aláírására.  
  
Határidő: 2017. december 31. (a szerződések módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés a 3-as számú főúton lévő jelzőlámpák átprogramozásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Március óta vajúdunk ezen. Én már nem tudom mennyi pénzt raktunk bele. Engedjük, nem engedjük, 
csinálják, nem csinálják. Most már ebbe mindenki belefáradt. Egy tény, hogy káosz van a 
közlekedésben. Nemcsak reggel, nemcsak este, egész nap káosz van. Én még nem találkoztam 
mostanában olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy jaj de jó, lehet már közlekedni a városban. 
Mélységesen mindenki fel van háborodva, hogy egyszerűen nem haladunk egyről a kettőre. Már 
nagyon szeretném, ha már a közútkezelő is azt mondaná, hogy csináljátok már, meg megadom az 
engedélyt. Miért kell húzni az időt?  
 
Papp István bizottsági elnök 
Át lesz rakva a zebra a templomnál a másik oldalra. Ez gyorsítani fog a forgalmon, az biztos, de nem 
megoldás. Azért tudomásul kell venni, hogy a városban reggel mindenki vagy a Boschba megy 
dolgozni vagy hozza a gyereket. Ugyanúgy délután, műszak végén jönnek. Mindenki autóval jár és 
rengeteg üzem van. Ez fog gyorsítani a forgalmon, de nem fogja megoldani. A megoldás még 
annyiban lesz, hogyha a déli elkerülő rész meg fog oldódni, de ugyanúgy elmehetnének pl. vasárnap 
is a lengyel piacra, de bejönnek a városon keresztül, mert jó a híd, szép a virágosítás, az emberek itt 
szépen elautóznak. Mehetnének hátul is, hogy gyorsabbak legyenek, de nem mennek és azért 
tudomásul kell venni, minden háznál van egy-két autó, és mindenki autóval jár. Én gyalog nem látok 
senkit se menni, sőt biciklivel se. És a buszon ülnek hárman. 
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Tehát sok az autó, kevés az út és itt tartunk. Most már nem csak a városban, hanem az M3-on is itt 
tartunk, hogy van, amikor Pestig be van dugulva az egész M3. Igen, eljutott oda a magyar lakosság, 
hogy több az autó és kevés az út, most már nagyon kellene az úthálózatot bővíteni. Nem csak reggel 
és este van dugó. Én járok napközben is a városban és hosszú sorok vannak. Lehet, hogy ezt majd 
egy kicsit gyorsítja a lámpa átprogramozása, mert van úgy, hogy egy lámpánál három autó tud 
átmenni, tehát olyan rövid az idő, hogy átmenjen és már torlódik a forgalom. Bízzunk benne, hogy 
egyszer csak megoldódik. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ugyanez Budapesten is így van. Jó, tehát át lesz programozva és ott meg fogjuk csinálni, ahogy 
engedélyezték. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Múlt héten, - le van írva az előterjesztésben - történt egy egyeztetés a közútkezelő bevonásával, ezt 
követően kiadta a közútkezelő a közútkezelői hozzájárulást a programozáshoz, úgyhogy a szerződés 
megkötését követően sor kerülhet az átprogramozásra. Majd itt figyelembe vesszük a bevezetésnél 
azt, hogy terhelt időszakban, (pl. ne a karácsonyi szünetben, amikor az iskolák nem működnek), 
akkor kerüljenek a programok kipróbálásra.  
 
Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes  
Az autók száma várhatóan nem lesz kevesebb. Tehát amit most csinálunk, az egy kisebb tapasz egy 
vakbélműtétre. Ameddig nem lesz valamelyik irányba még egy áthaladás, amíg ez a homokóra 
szerkezet a városnak meg van, addig várhatóan meg lesznek továbbra is a dugók. Valószínűleg egy 
kicsit érezhető javulás fog bekövetkezni, de ameddig nem tudunk más irányba is áthaladást 
biztosítani, addig ez fenn fog állni. Sőt, ha megnövekszik az autóforgalom, mert újabb üzemek 
települnek, akkor várható a munkakezdésnél és a munkaidő végénél ugyancsak ezek a problémák 
fenn fognak állni. A másik dolog, hogy hiába küzdünk így széllel szemben, amíg van egy olyan 
jóakarónk, aki bármilyen fejlesztést meg tud akadályozni. Tehát mi küzdhetünk, taposhatjuk itt az ún. 
kását, de addig nem fogunk előrehaladni, amíg van egy olyan ember, aki ezt meg tudja akadályozni 
és az meg is tesz mindent az akadályozásért. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
719/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a 3-as számú főúton lévő jelzőlámpák átprogramozásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város belterületén a 3-as számú főúton 
lévő jelzőlámpák átprogramozási munkáival a „Zöldfény” Lámpaépítő- és Szervíz Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (székhely: 4034 Debrecen, Luther utca 7.) bízza meg bruttó 1.143.000,- Ft 
összegben, mint kizárólagos ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a „tervezéshez kapcsolódó hatósági díjak, elektronikus építési napló 
haszn.”  költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2017. december 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
28. napirendi pont 
Előterjesztés a volt cukorgyári portaépület átalakításáról és karbantartásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
720/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a volt cukorgyári portaépület átalakításáról és karbantartásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatti 5331/24 hrsz-
ú portaépület átalakítási és karbantartási munkáinak elvégzésével a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 
3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 14.541.500,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
 

Határidő:  2017. december 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)   
 
Papp István bizottsági elnök 
Név szerinti szavazás lesz. 
 
Lukács László osztályvezető 
Három határozati javaslat van, akkor ezekről külön lenne szavazás. Az első határozati javaslat 
tekintetében névsor szerint, úgy hogy elnök úr szavaz majd utoljára: 

Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes:  – igen 
Palik Józsefné bizottsági tag:          – igen  
Papp István bizottsági elnök:           – igen 
  
Akkor ezt három igen szavazattal a bizottság elfogadta. 
 
A második határozati javaslatról a szavazás név szerint:  

Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes:  – igen 
Palik Józsefné bizottsági tag:          – igen  
Papp István bizottsági elnök:           – igen 
 
Ezt is három igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a bizottság. 
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A harmadik határozati javaslatról név szerinti szavazás: 

Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettes:  – igen 
Palik Józsefné bizottsági tag:          – igen  
Papp István bizottsági elnök:           – igen 
 
Ezt is három igen szavazattal elfogadta a bizottság. 
 
(A névszerinti szavazás jegyzőkönyve mellékelve) 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, fentiek szerint, 3 igen szavazattal, nem 
szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
  
721/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 542/2017. (IX. 28.) számú határozata alapján 
indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, 
hogy az E2 Hungary Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) ajánlattevőnek az 1. 
részre és a 2. részre benyújtott ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek 
minősül, tekintettel arra, hogy az ajánlat nem felel meg teljes mértékben az eljárást megindító 
felhívásban előírt valamennyi feltételnek. 
 
Határidő: 2017. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
722/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 542/2017. (IX. 28.) számú határozata alapján 
indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az MVM Partner Zrt. (székhely: 
1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) 
pontján alapuló, a legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 13,25.-Ft/kWh 
ajánlati ár összeget. 
 
Határidő: 2017. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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723/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 542/2017. (IX. 28.) számú határozata alapján 
indult, „Villamos energia beszerzése” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi 
közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az NKM Áramszolgáltató Zrt. 
(székhely: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.) 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 2015. évi CXLIII. törvény 76. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz nettó 16,10.-Ft/kWh ajánlati ár összeget. 
 
Határidő: 2017. december 1. (az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
724/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az "Ablakok hiányosságainak javítása oktatási intézményekben" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében, részajánlattételi lehetőség biztosításával. 
Az 1. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskola esetében”, becsült értéke nettó 741.300.-Ft. 
A 2. rész elnevezése: „Ablakok hiányosságainak javítása a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola 
esetében”, becsült értéke nettó 550.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvkötő utca 22.) által 
rendelkezésre bocsátott jólteljesítési biztosítékok terhére biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Ablakok hiányosságainak javítása oktatási 
intézményekben” elnevezésű, nettó 1.291.300.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően 
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bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 110/2017. (II. 23.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Papp Csaba, beruházási és műszaki ügyintéző; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2017. december 10. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás biztosítása 
tárgyában megjelenő pályázati felhívás hirdetési felületeinek a kiválasztásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
  
725/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 
biztosítása tárgyában megjelenő pályázati felhívás hirdetési felületeinek a kiválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 
évi XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján közzéteendő pályázati felhívás megjelenését megrendeli 
a Magyar Nemzet országos napilapot kiadó Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft.-től (székhely: 1089 
Budapest, Üllői út 102.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlatot benyújtó 
ajánlattevőtől bruttó 248.920.-Ft díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 
szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határidő: 2017. december 10. (a pályázati felhívás megjelentetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
726/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás 
biztosítása tárgyában megjelenő pályázati felhívás hirdetési felületeinek a kiválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. 
évi XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján közzéteendő pályázati felhívás megjelenését megrendeli 
a Világgazdaság országos napilapot kiadó Mediaworks Hungary Zrt.-től (székhely: 1034 
Budapest, Bécsi út 122-124.), mint az önkormányzat számára második legkedvezőbb ajánlatot 
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benyújtó ajánlattevőtől bruttó 266.090.-Ft díjért. 
A szerződés teljesítéséhez szükséges forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 
szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határidő: 2017. december 10. (a pályázati felhívás megjelentetésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kiírt „Kiskerti Programok 2018” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
  
727/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kiírt ”Kiskerti Programok 
2018” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett „Ingyenes vetőmagcsomag magánszemélyek részére 
program” tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat célja a háztáji kiskertek veteményes célú 
megművelése annak érdekében, hogy az hozzájáruljon a család vagy magánszemély önellátásához.    
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2017. december 15. (pályázat benyújtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 
728/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kiírt ”Kiskerti Programok 
2018” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Váci Egyházmegye 
Vidékfejlesztési Iroda által meghirdetett „Jó szomszéd” tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat célja a 
háztáji kiskertek veteményes célú megművelése annak érdekében, hogy az hozzájáruljon a család 
vagy magánszemély önellátásához. A Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda szeretné elérni, hogy 
azok a családok, akik háztáji kertjükben veteményest gondoznak, motivációként hassanak és 
tapasztalatukkal segítsenek más, környezetükben lévő személyt/családot.  
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2017. december 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
729/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által kiírt ”Kiskerti Programok 
2018” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Vidékfejlesztési Iroda által 
meghirdetett „Kiskerti Programok 2018” tárgyú pályázati felhívásra benyújtandó pályázatok 
előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 
25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat 
alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester, 

2.) Gulyás Katalin főkertész, 

3.) Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 

4.) Rácz Gabriella pályázati ügyintéző. 

Határidő: 2017. december 1. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
33. napirendi pont 
Előterjesztés „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
  
730/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázati felhívására, 
amelynek célja a hatvani csatához kapcsolódó testvérvárosi program szervezése. A pályázat 
támogatási intenzitása 100 %-os, a megpályázható összeg bruttó 2.000.000,- Ft. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok, dokumentumok, 
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együttműködések aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2017. december 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
731/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. „Testvér-
települési programok és együttműködések” című pályázati felhívására benyújtandó pályázat 
előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 
25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat 
alapján köteles eljárni. 

A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester, 

2.) Tóth Ivett Pályázati Osztály vezetője, 

4.) Schoblocher Bernadett testvérvárosi referens, 

4.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

Határidő: 2017. december 1. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
34. napirendi pont 
Tájékoztató Hatvan város 2018. évi virágosítási- és fásítási tervéről 
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Gratulálunk a főkertész asszonynak az ország legszebb virágos főtere díj elnyeréséhez nyújtott 
teljesítményéért.  
 
Gulyás Katalin városi főkertész 
Köszönöm, nekem ez nagy lehetőség volt. Nekem is nagy öröm, nyilván a hozzávalókat pedig a 
város biztosította. Ilyen lehetőségekkel kevesen élnek, úgy gondolom, vagy élhetnek. Én igyekeztem. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Köszönjük szépen és gratulálunk még egyszer a munkájához. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a tájékoztatót tudomásul vette az alábbiak 
szerint:  

 
„Hatvan  Város Önkormányzata  Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta a Hatvan város 2018. évi virágosítási- és 
fásítási tervéről szóló  tájékoztatót, és azt az írásbeli előterjesztésnek                               
megfelelően,  egyhangúlag  tudomásul  vette.” 
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35. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
  
732/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 5361 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 1 db keskenylevelű ezüstfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db 
mezei juhar ültetésével kerüljön pótlásra a Vadaspark területén. 
 
733/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 2994/3 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen 1 db hársfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db piros 
virágú gesztenye ültetésével kerüljön pótlásra a Kossuth tér területén. 
 
734/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 361 hrsz.-ú önkormányzati 
tulajdonú közterületen 2 db hársfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db mezei juhar 
ültetésével kerüljenek pótlásra a Vadaspark területén. 
 
36. napirendi pont 
Előterjesztés közvilágítási kábelhiba javításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
735/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 Zagyva-hídon és a Balassi Bálint úton lévő közvilágítási 
kábelhibák kiméréseivel és javításaival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Gorkij u. 8.) bízza meg összesen bruttó 534.670,- összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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37. napirendi pont 
Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
736/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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, Tabán út 22. számú társasház előtti közvilágítási 
lámpaoszlopra térfigyelő kamera és tartozékainak felszerelésével valamint a térfigyelő 
kamerarendszer bővítésével a Global-Line Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (3000 Hatvan, Kölcsey 
Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 2.133.943,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
38. napirendi pont 
Előterjesztés külterületi utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
737/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 külterületeken elhelyezésre kerülő 18 db közterületi utcanévtábla 
legyártásával és telepítésével Őszi József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Teleki utca 
32/b) bízza meg 540.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben 30.000,-Ft/db (alanyi ÁFA-mentes) 
egységáron, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
39. napirendi pont 
Előterjesztés a jégpálya kialakításával kapcsolatos döntésekről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
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738/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Kossuth téren elhelyezésre kerülő jégpályán megtartásra kerülő „Késő esti korcsolyázások” 
alkalmával a fénytechnika biztosításával a SZATYI STAGE TEAM Kft.-t (székhely: 5630 Békés, 
Jantyik Mátyás utca 16.) bízza meg bruttó 1.524.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 591/2017. (X. 26.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
739/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya felállításához szükséges 40 db 22 mm-es OSB 
lap beszerzésével a Koroknai-Építő Kereskedő és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi 
út 116.) bízza meg bruttó 360.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 591/2017. (X. 26.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
740/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 
Kossuth téren elhelyezésre kerülő mobil műjégpálya kiszolgálásához szükséges 4 db 6.058 m x 2.438 
m-es konténer bérlésével a TITAN CONTAINERS A/S (székhely: 2112 Veresegyház, Sportföld 
utca 23/J. 2. ép.) bízza meg bruttó 1.200.099,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 591/2017. (X. 26.) számú határozata alapján a 
pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
 
40. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 11. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségek 
bérbeadására vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
  
741/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. 
u. 11. sz. alatti ingatlanban lévő 78 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérbeadására a határozat mellékletét képező pályázatot kiírja.  
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742/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága hozzájárul ahhoz, hogy a jelenlegi bérlő, a MAXEM GOLDEN BALL Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Balassi B. út 10., cégjegyzékszám: 10-09-035969; adószám: 25771206-2-10) az 
ingatlan birtokában maradjon, azt a jelenlegi profil szerint használhassa, tekintettel arra, hogy a 
pályázati eljárás eredményeként az új bérlő 2018. február 1. napjától kezdődően jogosult a helyiséget 
bérbe venni.  
A jelenlegi bérlő 2017. december 16-tól 2018. január 31. napjáig a használatért használati díj 
fizetésére köteles, melynek összege azonos a bérleti díj összegével, mely bruttó 150.000,- 
Ft/negyedév. 

 
41. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és telephelyeinek 
törléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az öt 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
  
743/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és telephelyeinek törléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) az önkormányzati tulajdonú 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti ingatlanon székhelyet létesítsen. 
 
Határidő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
744/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és telephelyeinek törléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a társaság székhelye a 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alá kerüljön 
áthelyezésre. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő 
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taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: A Kft. soron következő taggyűlésen 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
745/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és telephelyeinek törléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a társaságnak az 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1., 5126 Jászfényszaru, 
05/147. hrsz. és 3350 Kál, 029/26. hrsz. alatti fióktelepei a társasági szerződésből törlésre 
kerüljenek. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: A Kft. soron következő taggyűlésen 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
746/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és telephelyeinek törléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel 
szavaz arra, hogy a társaságnak a 3000 Hatvan, 055/5 hrsz., 3000 Hatvan, 054/13. hrsz. és 3000 
Hatvan, Szepes Béla utca 2. szám alatti telephelyei a társasági szerződésből törlésre kerüljenek. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határidő: A Kft. soron következő taggyűlésen 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
747/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. székhelyének áthelyezéséről, valamint fióktelepeinek és telephelyeinek törléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 323/2017. (VI. 29.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 
 
42. napirendi pont 
Előterjesztés elővásárlási jogról való lemondásról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
748/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az elővásárlási jogról való lemondásról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Mátra Takarékszövetkezet (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 22.) kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5233 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Kossuth tér 15. szám alatt található ingatlan vonatkozásban – a 2012. október 11. napján kelt 
bérleti szerződés alapján fennálló – elővásárlási jogával 70.000.000,- Ft, azaz Hetvenmillió forint 
vételár megfizetése mellett nem kíván élni. 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
43. napirendi pont 
Előterjesztés gépjárművek bérletére vonatkozó szerződések utólagos jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
  
749/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a gépjárművek bérletére vonatkozó szerződések utólagos jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2075 Tura, 0272/7 hrsz.; 
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cégjegyzékszám: 13-09-082834; adószám: 11884226-2-13; képviseli: Benke Sándor ügyvezető) az 
YMG-641 forgalmi rendszámú kistraktor, valamint az NBZ-106 forgalmi rendszámú Multicar típusú 
gépjármű bérletére vonatkozó szerződés megkötéséhez. 
A szerződésben meghatározott bérleti díj az önkormányzat 2018. évi költségvetésébe betervezésre 
kerül.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
750/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a gépjárművek bérletére vonatkozó szerződések utólagos jóváhagyásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagos hozzájárulását adja a Szelektív 
Hulladékhasznosító és Környezetvédelmi Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2075 Tura, 0272/7 hrsz.; 
cégjegyzékszám: 13-09-082834; adószám: 11884226-2-13; képviseli: Benke Sándor ügyvezető) az 
önkormányzati tulajdonban álló FEX-215 forgalmi rendszámú, MAN 18.224 típusú gépjármű 
bérletére vonatkozó szerződés megkötéséhez. 
   
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
44. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
  
751/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 0299/1 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 0299/1 
helyrajzi számú, természetben Hatvan külterületén található, 2260 m2 nagyságú kivett, játszótér 
megnevezésű ingatlant  legalább bruttó 10.850.000,- Ft, azaz Tízmillió-nyolcszázötvenezer forint 
értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati formában, a határozat 
mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján.  
 
Határidő:   2017. december 4. (pályázat kiírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján”  
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45. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek értékesítésére vonatkozó 
pályázatok értékeléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor itt bonthatjuk is a beérkezett pályázatokat. 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Az október 26-i bizottsági ülésen három gépjármű értékesítésére vonatkozó pályázat került kiírásra.  
 
- Az első, az 593/2017. (X. 26.) számú határozat szerint a Renault Thalia típusú gépjármű 
értékesítésére vonatkozott. Arra a pályázati kiírásra pályázat nem érkezett. 
Javaslom, hogy ez ismételten kerüljön pályázati kiírásra.  
 
- A második egy Belorus traktorra vonatkozó pályázati felhívás volt, arra viszont kettő pályázat 
érkezett. Akkor ezeket bontanám. 

 
- Az egyik Bagi Ádám, Hatvan, Móra F. u. 11. sz. alatti lakostól érkezett. A pályázati kiírás azt 

tartalmazta, hogy az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló bizonylatot kell mellékelni, itt is 
van.  A pályázati felhívásban 480.000,- Ft volt a minimális vételár. 
Bagi Ádám 515.000,- Ft-ot ajánlott. 

- A másik pályázó, Csányi Ferenc Hatvan, Dembinszky u. 42. sz. alatti lakos. Itt is megvan az 
ajánlati biztosíték. Bruttó 480.000,- Ft, tehát a kiírásban szereplő minimális vételárat 
ajánlotta. Csányi Ferenc ajánlata: 480.000,- Ft. 

 
Tehát akkor az eredményes pályázat, az önkormányzat számára kedvezőbb Bagi Ádám 
ajánlata. 
 
- A harmadik gépjármű pedig egy IFA tehergépjármű volt. Arra sem érkezett be pályázat, tehát azt is 
ismételten ki kell írni. 
Szeretnék kérni 10 perc szünetet az előterjesztéshez. 
 
A szünet után a bizottság elnöke folytatta a bizottsági ülést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
„Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő gépjárművek értékesítésére vonatkozó pályázatok 
értékeléséről” 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
  
752/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság” alcím alatti 18. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a Renault Thalia típusú IUH-
088 forgalmi rendszámú személygépkocsi értékesítésére a határozat mellékletét képező pályázatot 
ismételten kiírja.  
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753/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság” alcím alatti 18. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva a Belorusz MTZ-82 típusú 
YHY-774 forgalmi rendszámú traktort Bagi Ádám (3000 Hatvan, Móra F. u. 11.) részére bruttó  
515.000,- Ft, azaz Ötszáztizenötezer forint vételáron elidegeníti.  
 
754/2017. (XI. 29.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság” alcím alatti 18. pontja szerinti átruházott hatáskörben eljárva az IFA W 50 L/SP típusú 
JEB-134 forgalmi rendszámú tehergépkocsi értékesítésére a határozat mellékletét képező pályázatot 
ismételten kiírja.  
 
46. napirendi pont  
Egyebek 

 
*** 

 
Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 
részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 35 perckor  
befejezettnek nyilvánította. 

 

 

 

K.m.f.  

 
 
 
 
 
 Kondek Zsolt  Papp István 
 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 
   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


