
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának 2014. december 11-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal kistermében tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Köves Gáborné elnök-helyettes
- Marján János tag
- Bagi Miklós tag

Igazoltan távol maradt: Papp István elnök, Palik Józsefné tag

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

- dr. Szikszai Márta jegyző
- dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető
- Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető

- Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy 
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából 3 fő van 
jelen), megnyitotta az ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Köves Gábor Nándorné  elnök-helyettes 
javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag Marján János legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról.

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 „igen” szavazattal (egyhangúlag) elfogadta 
Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1270  /2014.     (XII.   11  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi, Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága 2014. december 11-i  rendkívüli  ülésének  napirendjét a következők szerint állapította 
meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani  Szociális  Szövetkezet  között  a 
hatvani 2600/5, 2603 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

2. Előterjesztés  a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi  Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)



Előterjesztő 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd

3. Előterjesztés Boldog Község Önkormányzatától történő területrész átvételéről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző

4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)

5. Előterjesztés számítástechnikai eszközök beszerzéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 4-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 4-5. napirendi pontig: dr. Kovács Éva mb. aljegyző, jegyzői irodavezető

6. Előterjesztés a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott kölcsön 
visszafizetési határidejének módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

7. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötendő támogatási szerződésről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 6-7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 6-7. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

8. Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

9. Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)

Előterjesztő 8-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó 8-9. napirendi pontig: Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető

Határidő: 2014. december 11.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között a 
hatvani 2600/5, 2603 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről

Köves Gábor Nándorné: A  szociális szövetkezet által meghatározott gazdasági tevékenység 
változására való tekintettel szüntetjük meg ezt a szerződést
Kondek Zsolt: Hol van ez helyileg? Melyik ez a két telep?
Köves Gábor Nándorné: A MÁV kertészet. Ott azon belül különböző parcellák voltak.
dr. Szikszai Márta: Az önkormányzat fogja folytatni közvetlenül ezt a termelő tevékenységet, a 
Szociális Szövetkezettel pedig mezőgazdasági termelő tevékenység koordinálására kötünk 
szerződést, tehát nem ő lesz, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja, hanem koordinálja ezt a 
tevékenységet. Kis jogi árnyalatbeli különbségek.



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1271  /2014.     (XII.   11  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 
és a Hatvani Szociális Szövetkezet között a hatvani 2600/5, 2603 hrsz. alatti ingatlanokra vonatkozó 
bérleti szerződés megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, mint bérbeadó és a Hatvani 
Szociális Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) mint bérlő között 
2014. január 30. napján a hatvani 2600/5 hrsz. alatti szántó művelésű ingatlanra, valamint a hatvani 
2603 hrsz. alatti ingatlanból 3 ha 5797 m2 nagyságú szántó művelési ágú ingatlanrész használatára 
vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel 2014. december 31. napjával megszünteti.
A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező bér-
leti szerződést megszüntető okirat aláírására.

Határidő: 2014. december 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. részére tagi kölcsön nyújtásáról 

dr. Szikszai Márta: A Hulladékgazdálkodási Kft. elég nehezen gazdálkodik, tekintettel arra, hogy a 
hulladékszállításért fizetendő díjak központilag meghatározásra kerültek. Kvázi a 2012. évi díjak 
kerültek befagyasztásra. Ez a cég nagyra nőtt, 22 településen látja el a hulladékszállítási feladatokat, 
ahol a költségeit nem egészen fedezik a lakossági díjak, tekintettel arra, hogy más szolgáltatók, akik 
2012-2013. folyamán távoztak az adott község életéből, ettől sokkal alacsonyabb díjakon 
szolgáltattak és a központi intézkedések következményeként azok a díjak kerültek befagyasztásra. 
Itt várunk egy kompenzációt, ami egy önköltség és a fizetendő díj közötti kompenzációt jelenti, 
illetve a likviditási problémáknak a megoldására a Kft. folyószámla hitelt igényelt. Valószínű, hogy 
a napokban meglesz róla  a döntés, de addig is a likvid helyzetének az áthidalására, különös 
tekintettel a lerakói díjakra, ezt a 3.000.000,- Ft tagi kölcsönt, ami  egy gyors segély nekik 
tulajdonképpen, 31-ig vagy a kompenzációból vagy a folyószámla hitelből vissza is adják.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   1272  /2014.     (XII.   11  .)     számú   – 3 „  igen  ”   
szavazattal     (egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Hatvan  és  Térsége 
Hulladékgazdálkodási  és  Környezetvédelmi  Nonprofit  Közhasznú  Kft.  részére  tagi  kölcsön 
nyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja 2014. december 31. napjáig 3.000.000,- Ft, azaz 
Hárommillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére működési költség finanszírozása 
céljából a jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései szerint.
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2014. december 31. napja.
A képviselő-testület a tagi kölcsön pénzügyi fedezetét a többlet adóbevétel terhére biztosítja.
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.

Határidő: 2014. december 12.
Felelős: Hatvan város polgármestere



3./ napirendi pont 
Előterjesztés Boldog Község Önkormányzatától történő területrész átvételéről

Köves Gábor Nándorné: Ez tulajdonképpen a déli elkerülővel kapcsolatos döntés.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1273/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta  a  Boldog Község 
Önkormányzatától történő területrész átvételéről szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvant délről 
elkerülő út nyomvonalával érintett, Boldog község közigazgatási területéhez tartozó területekre 
vonatkozóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 101. §-a 
értelmében ingyenes területrész átadási megállapodást kíván kötni Boldog Község 
Önkormányzatával.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a területrész átadásával kapcsolatos 
tárgyalások lefolytatására.

Határidő: 2015. február 28. (megállapodás tervezet előterjesztésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről

Köves Gábor Nándorné: Itt személyi kérdésről van szó az előterjesztésben.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1274/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény létszámkeretét 75 fő 
álláshellyel hagyja jóvá.

Határidő: 2015. január 15. (munkajogi intézkedések megtételére)
Felelő  s:   Hatvan város polgármestere

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1275/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói (magasabb vezetői) 
feladatait ellátó Ferencz Beatrix vezetői kinevezését –  közalkalmazotti munkakörét megtartva – 
2014. december 15. napjával közös megegyezéssel megszünteti.



Ezzel párhuzamosan 2014. december 16. napjától megbízza a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói 
feladatainak ellátásával az intézmény magasabb vezetői pályázatának eredményes lezárásáig, de 
legkésőbb 2015. február 28 napjáig. Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) 
Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

- a F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye: 149.145,- Ft 
- összesen: 149.145,- Ft
- összesen kerekítve: 149.100,- Ft
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):  205.900,- Ft
- magasabb vezetői pótlék (225%):                 45.000,- Ft
- mindösszesen:  400.000,- Ft

Határidő: 2014. december 16. (a munkajogi dokumentumok kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1276/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 24.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános 
pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 

Határidő: 2014. december 15. (a pályázati felhívás közzétételére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1277/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozói létszámát 2014. december 15. napjától 129 fő köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és 
munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 57 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő 
önkormányzati tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 
összesen 199 fő álláshellyel hagyja jóvá.

Határidő: 2014. december 15. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1278/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos 



döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozói létszámát 2015. január 1. napjától 127 fő köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és 
munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 6 fő közalkalmazotti álláshellyel, 3 fő 
önkormányzati tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 fő rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 
összesen 146 fő álláshellyel hagyja jóvá.

Határidő: 2015. január 1. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés számítástechnikai eszközök beszerzéséről 

dr. Szikszai Márta: A hivatal vesz számítógépeket. A Gazdálkodási Irodán nagyon elavult a 
számítógéppark és oda veszünk, illetve szerverproblémáink is vannak, különösen a levelezés 
nagyon nehézkes, aztán sokszor nem jut el időben az információ. Van még rá keret.
Köves Gábor Nándorné: Ezek asztali gépek lesznek?
dr. Szikszai Márta: Igen.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1279/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság a  képviselő-testület,  valamint  szervei 
szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  35/2010.  (XI.  26.)  önkormányzati  rendelet  6. 
melléklete  szerinti  átruházott  hatáskörében  eljárva 1 db  Windows  szervert,  valamint 10  db 
számítógépet  monitorral  és  Windows7-8. operációs  rendszerrel  a  Konica Minolta Kft.-től 
(székhelye: 1117 Budapest, Galvani utca 4. ) rendel meg nettó 4.296.353,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
5.456.368,-  Ft  összegben,  mint  az  önkormányzat  számára  összességében  legkedvezőbb 
ajánlattevőtől.
A szükséges pénzügyi forrás az önkormányzat 2014. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások 
között a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal számítástechnikai fejlesztése költséghelyen 
3.700.000,- Ft-ig, valamint a fennmaradó 1.756.368,- Ft a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidő: 2014. december 31. (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Jegyzői Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan Belvárosi Római Katolikus Egyházközség részére nyújtott kölcsön visszafize-
tési határidejének módosításáról 

Köves Gábor Nándorné: A templom felújításához adtunk kölcsönt a katolikus egyháznak. 2 MFt-
ot már visszafizettek, 5 MFt-ot még nem, mert ők sem kapták meg, nem tudták továbbutalni és ezért 
módosítjuk az időpontot.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1280/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési  Bizottság megtárgyalta a  Hatvan  Belvárosi  Római 
Katolikus Egyházközség részére nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Belvárosi Római Katolikus 



Egyházközség részére nyújtott kölcsönből még vissza nem fizetett 5.000.000,- Ft tekintetében a 
visszafizetés határidejét akként módosítja, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és 
Örökségvédelem Kollégiuma részéről a támogatási összeg megérkezését követő 5 munkanapon 
belül, de legkésőbb 2015. június 30. napjáig az önkormányzat számlájára a kölcsön teljes összege 
visszafizetésre kerül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat szerinti kölcsönszerződést módosító 
okirat aláírására.

Határidő: 2015. június 30. (a kölcsön visszafizetésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

7./ napirendi pont 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-vel kötendő támogatási szerződésről

Köves Gábor Nándorné: A Bosch adományoz a Szent István Általános Iskolának. Ez egy  jó 
cselekedet, különösen így karácson környékén.
Marján János: Ezek használt gépek?
Rékasi Éva: Igen.
Marján János: Hány évesek?
Rékasi Éva: Átlagban olyan 5-6 évesek, így mondták a Bosch kollégái.
Marján János: Rendben vannak?
Rékasi Éva: Rendben vannak, működőképesek, csak ők, ahogy cserélik a gépparkjukat, nagyobb 
volumenben haladnak részlegről részlegre és ezeket a gépeket ők már nem használják, de más még 
tudja.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1281/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Pénzügyi,  Gazdasági  és  Városfejlesztési 
Bizottsága  a  képviselő-testület,  valamint  szervei  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva és az 
önkormányzat  vagyongazdálkodásáról  szóló 11/2012.  (II.  23.)  önkormányzati  rendelet  10.  §  e) 
pontja szerint a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.; 
cégjegyzékszám: 10-09-023832; adószám: 11672953-2-10; képviseli:  Volker Schilling gazdasági 
gyárvezető  és  Roger  Seemeyer  műszaki  gyárvezető)  részéről  adományként  felajánlott  bruttó 
1.585.000,- Ft értékű számítástechnikai eszközöket elfogadja, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező támogatási szerződést aláírja.

Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1282/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva és az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. § a) 
pontja szerint hozzájárul, hogy a Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft.-től átvett, az önkormányzat 
tulajdonát képező a megállapodás 1. sz. melléklete szerinti számítástechnikai eszközök a Hatvani 
Szent István Általános Iskola (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) részére térítésmentes tartós 
használatba  adásra kerüljenek a határozat mellékletét képező jegyzőkönyv alapján, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: 2014. december 19.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján



8./ napirendi pont 
Előterjesztés a közvilágítás aktív elemeinek karbantartásáról

Köves Gábor Nándorné: Ez is egy állandó feladata a városnak és ezt a szerződést kötnénk meg 
három hónapra. Imádkozzunk, hogy ez a pályázat sikeres legyen és Hatvan városának a világítása 
kivilágosodjon.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1283/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  közvilágítás aktív elemeinek 
karbantartásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város közvilágítás aktív elemeinek 
2015.01.01.-től 2015.03.31.-ig terjedő időszakra vonatkozó karbantartásával Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u 8.) bízza meg bruttó 1.562.100,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésébe a közvilágítás szakfeladat költséghelyen 
betervezésre kerül. 

Határidő: 2014. december 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1284/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a  közvilágítás aktív elemeinek 
karbantartásáról  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot  elfogadásra  ajánlja  a 
képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város díszvilágítási elemeinek 
karbantartásával Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij u 8.) bízza meg 
bruttó 419.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetésébe a közvilágítás szakfeladat költséghelyen 
betervezésre kerül. 

Határidő: 2014. december 31. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

9./ napirendi pont 
Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről

Köves Gábor Nándorné: Ez is egy rendszeres feladatunk, hogy az intézményeinkben, ha valami 
elromlik, azokat javítani kell és most a Hatvani Százszorszép Óvodában és a Kodály Zoltán 
Általános Iskolában kerülnek különböző munkálatok megvalósításra.

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1285/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2014. évi felújítási kerete felosztásának elfogadásáról szóló 7/2014. (II. 14.) számú 
határozatát annyiban, hogy annak melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 



Határidő: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1286/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd út 3.) mágnes záras beléptető rendszer kiépítésével Szűcs János egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Traktor út 6.) bízza meg bruttó 158.750,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1287/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a a Hatvani Százszorszép Óvodában (3000 
Hatvan, Hajós Alfréd út 3.) villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben felvett hiányosságok 
megszüntetési munkáival a   Manus Dat Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kazinczy út 1.) bízza meg 
bruttó 215.405,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll.

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

A   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 1288/2014. (XII. 11.) számú – 3 „igen”   
szavazattal (egyhangúlag) meghozott – határozata:
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2014. évi intézményfelújítási 
feladattervvel  kapcsolatos  döntésekről  szóló  előterjesztést  és  az  alábbi  határozati  javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolában 
(3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) villámvédelmi jegyzőkönyvében felvett hiányosságok 
megszüntetési munkáival a Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij utca 
8.) bízza meg bruttó 2.100.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2014. évi intézményfelújítások költséghelyen 
1.490.000,- Ft összeg erejéig biztosított, valamint 610.000,- Ft a többletadó bevétel költséghelyen 
áll rendelkezésre.  

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



Több napirendi pont nem lévén Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes megköszönte a jelenlévők 
részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 8.50 órakor 
bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
           Marján János               Köves Gábor Nándorné
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