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

Városfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal kis tanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

Jelen vannak:   

Papp István bizottsági elnök 
Bagi Miklós bizottsági tag    
Lestyán Balázs  bizottsági tag  
   
Mikó János és Marján János bizottsági tag igazoltan marad távol. 
 

     Kondek Zsolt           képviselő, állandó meghívott 
 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
Horváth Richárd    alpolgármester 
dr. Szikszai Márta    jegyző 
dr. Veres András    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Rékasi Éva   számviteli, vagyonnyilvántartási és - kezelési osztályvezető 
dr. Borbás Zsuzsanna    pályázati és településfejlesztési osztályvezető 
Lisztik Lászlóné   Hatvani Szociális Szövetkezet igazgató elnöke 
Siraky-Nagy Péter   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
   Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója 
Szabó Ottó   Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.  
   vezérigazgatója 
Kollár Edina   Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit   
   Kiemelkedően Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója 
Kakuk Imre    Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és   
   Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető  
   igazgatója 
Ferencz Beatrix   Széchenyi Zsigmond Könyvtár igazgatója 
Dr. Ozsváth Gábor Dániel   Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 
Szociális és Lakásügyi Bizottság részéről: 
 
Köves Gábor Nándorné   bizottsági elnök 
Palik Józsefné   bizottsági tag 
Kocsis Attiláné    bizottsági tag 
Nádas Sándor    bizottsági tag 
Csinger Béla   bizottsági tag 
   
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

* * *  
 

Papp István bizottsági elnök 
A bizottsági ülést megnyitotta, köszöntötte a bizottság tagjait, a Szociális és Lakásügyi bizottság 
tagjait és a meghívott vendégeket.  
Elmondta, hogy az ülés elején a Szociális és Lakásügyi bizottság tagjaival együtt a 
közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés támogatásáról szóló 
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előterjesztéshez kapcsolódva egy prezentációt tekint meg a bizottság. A prezentációt tartó 
vendég késik, ezért a megjelentek türelmét kéri. 
 
10 óra 20 perckor Füzi András a Közinbau-Origo Kft. képviseletében megtartotta prezentációját 
a KÖZIN ÚJ LAKÁSPROGRAM „Otthon legyen” címmel. 
 
A prezentáció után Papp István bizottsági elnök megköszönte az előadónak a részvételt.  
A Szociális és Lakásügyi Bizottság tagjai távoztak, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság megkezdte ülését. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság három tagjának 
részvételével az ülés határozatképes.  
 
Papp István bizottsági elnök 
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 Lestyán Balázs  legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Lestyán Balázs  bizottsági tagot a jegyz őkönyv aláírójaként. 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendeken túl az alábbi 
pontokat vegye fel a bizottság az ülés napirendjére:  
 

- Előterjesztés a Média-Hatvan Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezetőjének megválasztásáról 

 
- Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről 
 

- Előterjesztés közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés 
támogatásáról 

 
- Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20kV-os távvezeték kiváltásáról 

 
- Előterjesztés a belvárosi közterületek környezetalakítási terveinek elkészítéséről 

 
- Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

 
- Előterjesztés az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos 

döntésekről 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
512/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2014. május 28-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról 
és közhasznú nyilvántartásba vételéről  

  
2. Előterjesztés a hatvani strand és a strand területén található felépítmények 

üzemeltetésbe adásáról 
  
3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó 
döntésekről 

 
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, 
könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosításáról 

 
5. Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és 
közhasznúsági jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, 
könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú 
nyilvántartásba történő felvételről, a társaság nevének módosításáról, és a társasági 
szerződés módosításáról 

  
6. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet telephelyének törléséről, új telephely 

létesítéséről, az igazgató elnök megválasztásáról, felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és alapszabályának 
módosításáról 

  
7. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba vételéről 

és alapító okiratának módosításáról 
  
8. Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

bizományosi szerződésről  
  
9. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  
10. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  
11. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Közgyűjtemény költségvetési szerv 

alapításáról 
  
12. Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről 
  
13. Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
  
14. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezete polgármesteri 

keretből történő támogatásáról 
  
15. Előterjesztés a Naplemente Nyugdíjasklub polgármesteri keretből történő 

támogatásáról  
16. Előterjesztés a Rákóczi Szövetség polgármesteri keretből történő támogatásáról 
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17. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről 
  
18. Előterjesztés országos autós rendezvény és verseny megtartásához való 

hozzájárulásról 
  
19. Előterjesztés az egykori MÁV kertészet állami tulajdonú ingatlanjai tulajdonjogának 

ingyenes megszerzéséről 
  
20. Előterjesztés a hatvani 5212 helyrajzi számú Mártírok útja 16. szám alatti állami 

tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről 
  
21. Előterjesztés állami tulajdonú hatvani ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

vételéről 
  
22. Előterjesztés a hatvani 2629 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba 

kerüléséről 
  
23. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2013. évi beszámolójának 

elfogadásáról 
  
24. Előterjesztés a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről 
  
25. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 020 hrsz.-ú külterületi 

ingatlan egy részének használatba adásáról a Magyar Telekom Nyrt. részére 
  
26. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú 

ingatlanon lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség 
Hatvan Közhasznú Szervezet részére  

  
27. Előterjesztés munkagépek vásárlásáról 
  
28. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház ügyében való 

döntésről 
  
29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület homlokzat felújításához kapcsolódó 

pótmunka megrendeléséről 
  
30. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
  
31. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi 

rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú 
szerződés teljesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
32. Előterjesztés a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” elnevezésű 

közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésről 
 

33. Előterjesztés a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 
meghozandó döntésről 

 
34. Előterjesztés a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty 

Óvoda és Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

35. Előterjesztés „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 
városrészben” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
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36. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen 
történő beruházáshoz nyújtandó támogatásról 

 
37. Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - 

bölcsődefejlesztés” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 
 
38. Előterjesztés „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó mentén” című pályázathoz 

kapcsolódó döntésről   
 
39. Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önkormányzatánál” című 

pályázattal kapcsolatos döntésről  
 

40. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2013. évi ellátásáról 
 
41. Előterjesztés érintésvédelmi, tűz-és villámvédelmi felülvizsgálatról 

   
42. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné és Szinyei András önkormányzati képviselők 

képviselői kerete egy részének felhasználásáról 
   

43. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 
   

44. Előterjesztés a Hatvan, Thurzó utca forgalomtechnikai módosításairól 
 

45. Előterjesztés a Hatvan, Szabadság úti forgalomtechnikai küszöbről 
   

46. Előterjesztés a Bástya utcai II. számú parkoló öntözőrendszer villamosenergia 
ellátásáról 

  
47. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítási hálózat egy részének 

javításáról 
 
48. Előterjesztés lakossági riasztó szirénák javításáról 

   
49. Előterjesztés utcabútorok elhelyezésével kapcsolatos döntésekről 
  
50. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésekről 
  
51. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 

részének felhasználásáról 
  
52. Előterjesztés Papp István, Kondek Zsolt és Nádas Sándor önkormányzati képviselők 

képviselői kereteik egy részének felhasználásáról 
 
53. Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky utat érintő forgalomtechnikai módosításról 
 
54. Előterjesztés Kossuth téri térkő burkolat javításáról 

 
55. Előterjesztés önkormányzati kezelésű utak karbantartásáról 
  
56. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítási munkáiról 
  
57. Előterjesztés a Hatvan, Bálvány utcai piac területén lévő építmény tetőszerkezetével 

kapcsolatos döntésekről 
 

58. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
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59. Előterjesztés a Média-Hatvan Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezetőjének megválasztásáról 

 
60. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 

Fejlesztése Társulás javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről 
 

61. Előterjesztés közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő 
lakásépítés támogatásáról 

 
62. Előterjesztés a Szúnyog szigeten lévő 20kV-os távvezeték kiváltásáról 

 
63. Előterjesztés a belvárosi közterületek környezetalakítási terveinek elkészítéséről 

 
64. Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

 
65. Előterjesztés az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos 

döntésekről 
  

Határid ő: 2014. május 28. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke                                                                      
 
                                                   
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Kö zhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
A Hatvani Városgazdálkodási Zrt átalakulásához az előterjesztés határozati javaslatait 
amennyiben a testület jóváhagyja, akkor el tud indulni az a folyamat, amely cégközlönybeli 
közzététellel kezdődik. Ezt 8 napon belül kell megtennünk, tehát a testületi ülés napjától 
számított 8 napon belül. Amint kétszer közzé teszi a cégközlöny az átalakulási vagyonmérleg, 
vagyonleltár tervezeteknek az adatait, ezt követően történik a cégbíróság részére a beadás. 
Szigorúak a határidők, tehát jövő héten már a cégközlönybeli közzététel indul és a tervek 
szerint július elején tudjuk beadni az átalakulási dokumentációt a cégbíróságra. A társasági 
törvény és a cégtörvény szerinti határozatok vannak benne az előterjesztésben, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a döntés meglegyen. Szakmai vagy egyéb kérdés felmerülése 
esetén, illetve a vezérigazgató úr állunk rendelkezésükre. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 11 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
513/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
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közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elfogadja az átalakulással megszűnő jogutód 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2013. december 31. fordulónappal 
elkészített vagyonmérleg-tervezetét, valamint vagyonleltár-tervezetét. 
 
514/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elfogadja az átalakulás keretében létrejövő 
általános jogutód Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. december 31. fordulónappal elkészített vagyonmérleg-tervezetét, és 
vagyonleltár-tervezetét. 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
515/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elfogadja Szekeres József könyvvizsgáló által 
elkészített, és 2014. április 10. napján kelt könyvvizsgálói jelentést. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
516/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elhatározza Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság társasági formaváltással történő átalakulását 
akként, hogy az átalakulás során létrejövő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság lesz a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
általános jogutódja. 
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Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
517/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve elfogadja az átalakulással érintett Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi és 
tőkeszerkezetét az alábbiak szerint 

A társaság egyszemélyi tulajdonosa, alapítója: Hatvan Város Önkormányzata 
Az alapító törzsbetéte 50.000.000,-Ft 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
518/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseinek megfelelően elfogadja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal, annak rendelkezéseit magára nézve köztelezőnek ismeri el, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság Alapító Okiratának aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
519/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy az átalakulás napja: 2014. 
július 31. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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520/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., a 
továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 3:112.§ (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 
gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2014. május 29. napjától 
kezdődő hatállyal megválasztja Szabó Ottó (anyja neve: Rádóczi Mária, született: Eger, 
1964.06.10.) 3000 Hatvan, Tabán út 13-21 2/19. szám alatti lakost. Az ügyvezető határozatlan 
időtartamú munkaviszony keretében látja el feladatait bruttó 550.000,- Ft munkabér 
megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt 
feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó 
okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
521/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1) bekezdése továbbá a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. § (1) bekezdése alapján a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági 
tagjainak 2014. május 29. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az 
alábbi személyeket választja meg: 
 
1./ Tóth Zsolt (anyja neve: Szalóki Margit) 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 28. 2/8. szám alatti 
lakost 
2./ Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella) 3000 Hatvan, Eötvös u. 10. szám 
alatti lakost és 
3./ Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária) 3000 Hatvan, Botond u. 2. szám alatti lakost  
 
A felügyelőbizottság tagjai tisztségükkel járó feladataikat ingyenesen, díjazás nélkül látják el. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
522/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 3:38.§ (1) bekezdése alapján a gazdasági társaság könyvvizsgálójának 2014. június 1. 
napjától kezdődő hatállyal 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a B’artbox 
Könyvvizsgáló Kft-t  (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.; Kam.bej.száma: 002000; 
cg.száma: 01-09-364345 adószáma: 10968570-3-42; könyvvizsgálatért felelős személy: Unger 
Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma : 006058 ) választja meg. A képviselő-
testület a könyvvizsgáló díjazását 750.000,-Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
523/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakulásáról és 
közhasznú nyilvántartásba vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9.§ (2) bekezdésére való tekintettel 
elhatározza a Társaság Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban 
történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat rendelkezéseit. 
 
2. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy kéri az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság közhasznú nyilvántartásba 
történő felvételét, és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú 
nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 
 
3. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani strand és a strand területén t alálható felépítmények 
üzemeltetésbe adásáról    
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 



 

 

332 
 

 

dr. Veres András ügyvéd 
Az előző években a Zrt.-től ezen épületeknek a tulajdonjoga átkerült az önkormányzathoz, és 
hogy a használat jogszerű legyen, ezért kell jogcímet teremteni. Mind a strandtevékenység, 
mind pedig a rajta lévő felépítmények hasznosítása a jogszabályoknak megfelelően történjen. 
Már az önkormányzat tulajdonjoga mellett. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
524/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani strand és a strand területén található felépítmények üzemeltetésbe 
adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező hatvani 1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz. alatti ingatlanok üzemeltetésére határozatlan 
időtartamra üzemeltetési szerződést köt a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-
vel.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 

525/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani strand és a strand területén található felépítmények üzemeltetésbe 
adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képező hatvani 1661/18 hrsz. alatti ingatlanon található vendéglátóipari egységek (fagyizó, 
étterem, söröző, faház) üzemeltetésére határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést köt a 
Hatvani Közétkeztetési Kft-vel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási  és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság m űködéséhez kapcsolódó 
döntésekr ől 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Érdemben nem Hatvan Város Önkormányzata fog dönteni ebben az előterjesztésben a 
taggyűlésen, ugyanakkor Hatvan többségi tulajdonnal rendelkezik ebben a Kft.-ben. Látható, 
hogy a taggyűlés május 30-ára van összehívva. A taggyűlés napirendi pontjai az előterjesztés 
elején láthatóak. Ezekben a kérdések fogunk ezen a héten pénteken, a csütörtöki testületi ülés 
után döntést hozni taggyűlési határozat keretében. A Kft. valamennyi tagönkormányzata 
részére az előterjesztések megküldésre kerültek és az egész előterjesztésnek a lényege az 
egyedi határozatokon túlmenően, hogy felhatalmazásra kerül Hatvan Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, vagy polgármester úr, vagy az általa meghatározott személy, aki szavazati 
jogot fog gyakorolni a taggyűlésen. Hatvannak van többsége a Kft.-ben, többségi szavazati jog 
gyakorlására való felhatalmazás, erről szól az előterjesztés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 10 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
526/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának és kiegészítő mellékletének 
jóváhagyásáról. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
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527/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2013. évre szóló közhasznúsági mellékletének jóváhagyásáról. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
528/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság – 48 483 eFt mérleg szerinti eredményének elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
529/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a 
SZAKÉRT Adószaktanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
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51000 Jászberény, Álmos utca 9.; cg.száma: 16-09-001292; adószáma: 10468221-3-16 MKVK: 
000639, képviseli: Baranyi Józsefné ügyvezető könyvvizsgálatért felelős személy: Baranyi 
Józsefné MKVK: 000763, lakcíme: 5100 Jászberény, Álmos utca 9.) Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság könyvvizsgálójának történő megválasztására 2014. június 1. napjától 2017. május 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló díjazását 150.000,-Ft + ÁFA/hó, azaz 
Egyszázötvenezer forint + ÁFA /hónap. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
530/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra történő megválasztására a taggyűlés által: 

1./ Juhász Istvánné – 3011 Heréd, Kolozsvári utca 8. szám alatti lakos 
2./ Dr. Szalai László – 3024 Lőrinci, Vörösmajori utca 47. szám alatti lakos 
3./ Zsámboki Sándor – 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos. 

 
A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
531/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén előterjeszti és támogatja a 
társaság ügyvezetőjének Kakuk Imre 3281 Karácsond, Alkotmány utca 7. szám alatti lakosnak 
ügyvezetői tisztségből történő visszahívását, valamint előterjeszti és támogatja Kakuk Imre 
ügyvezető munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetését. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
532/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén előterjeszti és támogatja 
Soós Péter János (anyja neve: Vallus Anna) 3000 Hatvan, Bocskai István utca 22. szám alatti 
lakos társaság ügyvezetőjévé történő megválasztását, a soron következő taggyűlés napjáról 
számított határozatlan időtartamra. Soós Péter János vezető tisztségviselői feladatait 
munkaviszony keretében látja el jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt munkaszerződés rendelkezései szerint, melyre tekintettel havi bruttó 
munkabére  450.000,-Ft, azaz Négyszázötvenezer forint összeg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
533/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9.§ (2) bekezdésére, valamint 18.§ (1)-(2) 
bekezdésére való tekintettel igennel szavaz Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban történő továbbműködéséről és 
ennek megfelelően módosítja a Társasági Szerződés rendelkezéseit. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
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Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
534/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a 
társaság kérelmezze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően 
a Társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és igennel szavaz arra, hogy a 
taggyűlés felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba 
vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
535/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság működéséhez kapcsolódó döntésekről 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, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos 
tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a 
taggyűlés a Társaság társasági szerződését jelen határozat mellékletét képező egységes 
szerkezetbe foglalt társasági szerződés szövege szerinti tartalommal elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Üzemeltet ő Kft. székhelyének áthelyezésér ől, tevékenységi körének b ővítésér ől, 
könyvvizsgáló megválasztásáról, áttérés a Polgári T örvénykönyvr ől szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseire és az alapító okirat módosí tásáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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dr. Veres András ügyvéd 
Új Polgári Törvénykönyvünk van, tehát a jogszabály értelmében, amikor a cég módosítja a 
társasági szerződését 2014. március 15-e után lehetősége van arra, hogy áttérjen az új 
jogszabályokra. Nem kötelező, többféle alternatíva van. Esetünkben úgy gondoltuk, hogy az 
Üzemeltető Kft.-nél mivel egyéb változások vannak – székhely, tevékenységkör, könyvvizsgáló 
-, indokolt, hogy ez már mindenben megfeleljen az új jogszabályi előírásoknak. Tehát egyben 
áttérünk a törvény szövegére, ami a stabil további működést biztosítja. Így ennek a cégnek már 
ebben a tekintetben a jövőben nem kell módosítania a rendelkezéseit. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, 
ezért az előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
536/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire 
és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a társaság székhelyét a 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 
szám alá helyezi át, és ezzel egyidejűleg a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti székhelyét 
megszünteti. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
537/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire 
és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a társaság tevékenységi körei között az alapító okiraton 
az alábbi tevékenységi köröket is feltünteti: 

77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 
78.20 Munkaerőkölcsönzés 
78.30 Egyé emberierőforrás-ellátás, - gazdálkodás 
79.12 Utazásszervezés 
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85.51 Sport, szabadidős képzés 
90.01 Előadó művészet 
91.02 Múzeumi tevékenység 
91.04 Növény- állatkert, természetvédelmi terület működtetése 
93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 
93.19 Egyéb sporttevékenység 
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 

 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
538/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire 
és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója akként határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálójának a 
GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti Társaságot (cg. száma: 16-06-001721; adószáma: 26011543-
2-16; székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné 
képviselő; MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné 
könyvvizsgáló [anyja neve: Jáger Mária; lakik: 5100 Jászberény, Dr. Warga László u. 20.; 
kamarai tagsági száma: 005734]) 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra a Ptk. 3:38. § alapján megválasztja.  
A képviselő-testület az ügyvezető megbízási díját havi bruttó 50.000,- Ft/hó összegben 
határozza meg.  
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
539/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire 
és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 
CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére való tekintettel 
elhatározza a társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel 
összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat 
rendelkezéseit. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 



 

 

340 
 

 

 
540/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. székhelyének áthelyezéséről, tevékenységi körének bővítéséről, könyvvizsgáló 
megválasztásáról, áttérés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire 
és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
módosító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét, hogy a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési No nprofit Kiemelked ően 
Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és 
közhasznúsági jelentésér ől, adózás utáni eredményének felhasználásról, 
könyvvizsgáló megválasztásáról, felügyel őbizottság megválasztásáról, a közhasznú 
nyilvántartásba történ ő felvételr ől, a társaság nevének módosításáról, és a társasági  
szerződés módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
A TISZK-ben is nem kizárólagosan Hatvan Város Önkormányzata a tulajdonos, még két 
tulajdonostárssal működik a cég. Hatvannak 400 ezer forint értékű üzletrészhez igazodó 
tulajdonjoga van, többségi tulajdonnal rendelkezik a Kft.-ben. Itt is május 30-án lesz taggyűlés, 
a taggyűlés napirendi pontjai 1-től 7-ig láthatók az előterjesztésben, ezekben a kérdésekben fog 
a Kft. taggyűlése határozatot hozni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy felhatalmazásra kerül az 
önkormányzat képviseletében alpolgármester úr, hogy szavazati jogát gyakorolja a 
taggyűlésen. 
Az érdemi határozatok az egyes pontok mögött láthatók. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 8 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
541/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
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Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság 
nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, 
hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 4. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolójának és kiegészítő mellékletének jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
542/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság 
nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, 
hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény 29. §-a értelmében a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évre szóló közhasznúsági mellékletének 
jóváhagyásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
543/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság 
nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, 
hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 179 eFt mérleg 
szerinti eredményének elfogadásáról azzal, hogy a 179 eFt mérleg szerinti eredményt a 
taggyűlés az eredménytartalékba helyezi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
544/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság 
nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, 
hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz  
 

• A GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. 
száma: 10-09-033250; székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor 
ügyvezető; MKVK: 004062, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy Oláh Gábor 
( an.: Ács Gizella; lakik: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10; MKVK: 000081) Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság könyvvizsgálójának történő megválasztására 2014. június 1. napjától 
2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A könyvvizsgáló éves díjazása 
200.000,-Ft+ÁFA, azaz Kettőszázezer forint+ÁFA. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
545/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság 
nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, 
hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak 2014. május 31. napjával történő visszahívásáról és 2014. június 
1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeknek a 
taggyűlés általi újraválasztásáról: 

Papp István – lakik: 3000 Hatvan, Móra Ferenc utca 7. 
Köves Gábor Nándorné –  lakik: 3000 Hatvan, Honvéd utca 4. fszt. 2. 
Hargitai Katalin – lakik: 3000 Hatvan, Kertész utca 5. 
 

A felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesülnek. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
546/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság 
nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, 
hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a társaság kérelmezze 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság 
közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés 
felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt 
terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
547/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság 
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nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, 
hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a Társaság cégnevét 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (5)-(6) bekezdésére való tekintettel 
Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság-ra 
módosítsa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
548/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgáló megválasztásáról, 
felügyelőbizottság megválasztásáról, a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről, a társaság 
nevének módosításáról, és a társasági szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-
09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, 
hogy a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés a 
Társaság társasági szerződését jelen határozat mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés szövege szerinti tartalommal módosítsa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet telephel yének törlésér ől, új telephely 
létesítésér ől, az igazgató elnök megválasztásáról, felügyel őbizottsági tagjainak 
megválasztásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és alapszabályának 
módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
A Szociális Szövetkezetben is több tag van, Hatvan város is rendelkezik tagsági viszonnyal 
befektető tagként. Itt is közgyűlést tartunk a héten, hasonlóan, mint az előző 
előterjesztésekben, a közgyűlés fog érdemi határozatot hozni a napirendben megjelölt 
pontokban. Az előterjesztés 1-től-8-ig pontokban tartalmazza a közgyűlési meghívóban 
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szereplő napirendi pontokat. Az előterjesztés lényege szintén egy felhatalmazás, hogy 
érvényesen tudjon szavazati jogot gyakorolni a Hatvan Város Önkormányzata által 
meghatározott személy a közgyűlésen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az ügyvezetővel nagyon meg vagyunk elégedve, aprólékos munkát végeztek és van 
eredménye. Támogatjuk az újbóli kinevezését. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az 
előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
549/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet telephelyének törléséről, új telephely 
létesítéséről, az igazgató elnök megválasztásáról, felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és alapszabályának módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
részt vegyen és azon Hatvan Város Önkormányzatát képviselje. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a Hatvani Szociális Szövetkezet 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 94/E. 
szám alatti telephelyének törlése tárgyában 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
3.)  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a Hatvani Szociális Szövetkezetnek a Hatvani Járási Hivatal Hatvani 
Járási Földhivatala Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 2627/1 hrsz-ú szám alatti 
telephelyének létesítése tárgyában. 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
4.)   Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:345.§ és 
3:343.§ (2) bekezdése alapján Lisztik Lászlóné 3000 Hatvan, Zrínyi utca 48. szám alatti 
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lakos igazgató elnöknek történő újraválasztásának tárgyában 2014. június 1. napjától 
2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra. 
 
Az igazgató elnök megbízatását a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
3:345.§ (1) bekezdése alapján az alapszabályban meghatározott személyes 
közreműködésére tekintettel látja el. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 

5.)  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 
(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:349. §-a 
alapján a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági elnökének Gál Erzsébet 
(lakik 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 12. 5/23.), felügyelőbizottsági tagjainak Csorba 
Viola Rita (lakik: 3000 Hatvan, Vak Bottyán utca 20.) és Gyurica Zoltán István (lakik: 
3000 Hatvan, Munka utca 18.) 2014. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra történő megválasztásának a tárgyában. 
A felügyelőbizottság elnöke és tagjai megbízatásukat ingyenesen, bármiféle anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül látják le. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
6.)  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társaságnak (cg.száma: 10-09-033250, adószáma: 23980989-2-10, székhelye : 3000 
Hatvan, Irinyi János utca 10. MKVK szám: 004062- képviseli: Oláh Gábor könyvvizsgáló 
- ügyvezető MKVK száma: MKVK 000081, anyja neve: Ács Gizella, lakcím: 3000 
Hatvan, Irinyi u. 10.) a Hatvani Szociális Szövetkezet könyvvizsgálójának 2014. június 1. 
napjától 2019. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra történő megválasztása 
tárgyában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:352. (1) bekezdése 
alapján. 
A könyvvizsgáló évi 100.000,-Ft+ÁFA, azaz Egyszázezer forint +ÁFA könyvvizsgálói 
díjra jogosult. 

 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 

 
7.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza 
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén 
igennel szavazzon a szövetkezet jelen határozat mellékletét képező alapszabályt 
módosító okiratának egységes szerkezetben történő elfogadására, illetőleg az 
alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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7. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány közhas znú nyilvántartásba vételér ől 
és alapító okiratának módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
Jogszabályi előírás, hogy alapítványok is minősítik magukat. A jogszabály értelmében május 
31-ig a közhasznú jogállás fenntartása érdekében kérelmet kell előterjeszteni a törvényszéken. 
Ehhez szükséges, hogy az alapítványt minősítse a bíróság és azokat az iratokat becsatolja, 
amelyek alapján a közhasznú jogállása fenntartható. Az önkormányzat alapította ezen 
alapítványt, és mint alapító szükséges, hogy meghozza azokat a határozatokat, ami alapján a 
kuratórium elnöke kezdeményezheti a közhasznú nyilvántartásba vételt.  
Átvezetésre kerültek az alapító okiraton az időközbeni jogszabályi változások. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
550/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba vételéről és alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány 
alapítója akként határoz, hogy kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek 
megfelelően a Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, és hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az alapító képviselője az alapítvány közhasznú nyilvántartásba vétele iránt 
terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék Társadalmi Szervezeteket Nyilvántartó Irodájánál.  

 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
551/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba vételéről és alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány 
alapítója a jelen határozat mellékletét képező alapító okirat változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének és a cégbíróság felé az 
alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 
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Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
552/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány közhasznú nyilvántartásba vételéről és alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány 
alapítója a közalapítvány könyvvizsgálójának a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó 
Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 10-09-033250, adószáma: 23980989-2-10, 
székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10. MKVK szám: 004062- képviseli: Oláh Gábor 
könyvvizsgáló - ügyvezető MKVK száma: MKVK 000081, anyja neve: Ács Gizella, lakcím: 3000 
Hatvan, Irinyi u. 10.) 2014. június 1. napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra választja meg. 

 A könyvvizsgáló díjazásban nem részesül. 
 

Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés a Floris-Gourmet Korlátolt Felel ősségű Társasággal kötend ő 
bizományosi szerz ődésről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Az előterjesztés mellékletében található az a szerződés, amelyet az önkormányzat szeretne 
megkötni a Kft.-vel. A szerződésnek a lényege, hogy határozatlan időre, bizományosi 
szerződés keretében értékesítheti a Floris-Gourmet Kft. meghatározott vételáron, azt a szép 
kivitelű kastélykönyvet, amit már tetszettek látni. Ez egy nagyon reprezentatív, elegáns könyv. 
Több ütemben történik ennek az értékesítése, de a kiadói és egyéb jogok az önkormányzathoz 
kapcsolódnak és a tulajdonjog is itt van. Annak érdekében, hogy jogszerűen tudja értékesíteni a 
Kft. a könyvet, szükséges őt felhatalmazni, bizományosi jogkörrel ellátni, hogy ő ezt a 
tevékenységet végezhesse. Természetesen elszámolási kötelezettség mellett, meghatározva 
az árat, a darabszámot és kontrollt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, 
ezért az előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
553/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő bizományosi 
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szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizományosi szerződést köt Floris-Gourmet 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1. em. 2.; 
cg.száma: 10-09-034300, adószáma: 24743820-2-10, képviseli: Bési Viktor ügyvezető) a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:281. § (1) bekezdés alapján jelen 
határozat mellékletét képező bizományosi szerződés rendelkezései szerint. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a Floris-Gourmet Kft.-vel megkötendő bizományosi szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. június 5. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
554/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Floris-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő bizományosi 
szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy Hatvan Város 
Önkormányzatának a Floris-Gourmet Kft.-vel kötendő bizományosi szerződésből kifolyólag 
2.133 eFt bevétel kiesése keletkezik, mely Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 
7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék igénybevételével kerül 
kiegyenlítésre. 
 
Határid ő: 2014. június 5. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáró l szóló 15/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Általános tartalék terhére további 1 millió forintot teszünk a Civil Alapba. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Behozunk egy új alapot, az egyházközség támogatását. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
555/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetési rendeletében 
meghatározott Civil Alap költséghelyhez további 1.000.000.-Ft-ot biztosít az általános tartalék 
terhére. 
 
Határid ő: 2014. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
556/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról sz óló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az Önkormányzati Hivatal Központi gondnokság osztálya kezeli az intézményeknek, általános 
iskoláknak helyet adó épületekben lévő helyiségek rendjét, az azokkal való gazdálkodást.  
Meg vannak határozva, hogy milyen terem, milyen áron adható bérbe. Vannak olyan 
események, amikor indokolt lecsökkenteni a rendeletben meghatározott díjat, egyedi 
esetekben, amikor olyan rangos országos, esetleg nemzetközi sporteseménynek ad helyet az 
intézmény. Másrészt pedig, ami éppen ennek az ellenkezője, amikor belépődíjas 
eseményekhez haszonszerzési céllal kerül bérbeadásra ez a helyiség, akkor pedig lehetőség 
van eltérni ettől a díjtól felfelé is, de ez maximálva van, nem haladhatja meg a rendeletben 
meghatározott összeg ötszörösét. Erről szól az előterjesztés. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a rendeletmódosítást bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
557/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra 

javasolja a képviselő-testületnek. 
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11. napirendi pont 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gy űjtemény költségvetési szerv 
alapításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A múzeum épülete és annak környezet is pályázati pénzből felújításra kerül. Hatalmas 
kiállítóterek, irodák kerülnek kialakításra az épületben és ez az épület fog helyt adni a jelenleg 
működő Széchenyi Zsigmond digitális könyvtárnak. Azért, hogy a két intézmény a 
rendezvényeit, programjait összehangoltan tudja működtetni, illetve finanszírozás 
szempontjából is indokolt létrehozni egy integrált intézményt. Ebben a két tagintézménynek az 
önállóssága, mint szakterület megmarad. Ehhez kapcsolódnak az előterjesztésben szereplő 
döntések, az eddig létező két intézményt megszüntető okirattal a képviselő-testület 
megszünteti, és létrehozza ezt az új integrált intézményt.  
  
Dr. Ozsváth Gábor igazgató 
Nagyon nagy és nagyon jó dolog, amikor egy intézményt, egy múzeumot, vagy egy másik 
kulturális intézményt úgy hozunk létre, hogy az annak az örökségnek, amelyet kaptunk, az 
annak a javára szolgáljon. Nagyon nagy és nagyon jó dolog az, amikor megpróbáljuk azt a 
háttéranyagot, azokat a gyűjteményeket, amelyek vannak, megfelelő szinten elhelyezni.  
Fontosnak tartom azt, hogy ez az intézmény, ha már átalakításra kerül, akkor úgy tudjon a két 
intézményből egy intézmény lenni, hogy a kettő ne 1+1,2, hanem 1+1 az 2, de legalább 2 és fél 
legyen. 
Hogy ez a közös intézmény a megfelelő rangot meg tudja tartani Európában - ugyanis európai 
hírű a képzőművészeti gyűjtemény, országos hírű a néprajzi gyűjteményünk, európai hírű az 
irodalomtörténeti gyűjteményünk, helytörténeti gyűjteményünk és a Cukorgyár-történeti anyag -, 
úgy gondolom, szükséges egy lépést előre lépni ezzel. 
A közérdekű muzeális gyűjtemény rangból egyúttal múzeum, területi, járási múzeumi szintre 
emelkedni. Azért fontos ez, mert minden központi költségvetési pénzt, amelyet kapunk, azt 
utána egy 10-es szorzóval kaphatjuk. Tehát a 3 millió helyett 30 millió az, amelyből állandó 
kiállításokra és egyéb helyszínekre pályázni lehet. 
Az épület tekintetében, amennyiben rátekintünk azokra a gyűjteményekre, azokra a 
szakágakra, amelyek vannak és megnézzük azt, hogy pillanatnyilag az épület kihasználtsága 
mit jelent, nagyon fontos azt megtalálni, hogy muzeális terület önállóan tudja fenntartani ezt az 
épületet. Ugyanis a felső szint bal szárnyát teljesen elveszi a Lesznai kiállítás és a Lesznai 
gyűjtemény, innentől a helytörténeti kiállítás, a Hatvani kultúra kiállítás – és itt szeretném 
bejelenteni, hogy a megnyitóra itt lesz az, amit én polgármester úrnak megígértem, amikor 
átvettem a múzeum irányítását, itt lesz a hatvani kultúra leletanyaga a Nemzeti Múzeumból, 
Szolnokról, Egerből. Tehát az idézőjeles családi ezüstöt hazahozzuk. Egyelőre átmenetileg, 
mert a biztonsági rendszert meg kell oldani.  
A néprajzi és helytörténeti anyagunk szintén olyan terjedelmes, hogy mellette meg kell tudjunk 
tartani két olyan közös, többfunkciós kiállítóteret, amelyek lényegesek ahhoz, hogy működni 
tudjon a múzeum. Mert ha betöltjük állandó kiállításokkal a meglévő tereinket, akkor 
folyamatosan szükséges olyan tereket is mozgatnunk, amelyek a helybelieket, a Hatvaniakat 
újra visszahozza, ugyanis legalább 10-12 időszaki kiállítást kell hoznunk, hogy az az élet, ami 
beindult, azokkal a civilekkel és önkéntesekkel, akik az intézmény mögé álltak, működni tudjon. 
Ugyanígy az udvar, kert, park kialakítása azokra a múzeumpedagógiai programokra, ahol a két 
intézmény valóban erősíteni tudja egymást. A múzeumpedagógiai programok, a közös 
adminisztráció, a számítógépes háttér, ezek mind-mind olyan területek, a melyek erősíteni 
tudják egymást. A két intézménynek, hogyha hozzányúlunk az alapító okiratához, akkor az 
lenne a kérésem, hogy hajtsunk a múzeumi rangra, mert kiegészítve a cukorgyári 
gyűjteménnyel és a cukorgyári területen majdan létrehozandó fejlesztéssel egy rendvédelmi és 
egy konzervgyári gyűjteménynek a lehetőségei meg vannak ott. Ez egy hármas tagolódást tud 
kialakítani, aminek következtében valóban olyan értékeket tudunk előteremteni, amely Hatvan 
számára is szükséges. Ehhez a Hatvany Lajos múzeum rendelkezik azzal a szakma gárdával, 
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amelyet a számára szükséges törvények előírnak, és megerősítve a két intézmény egymást 
úgy gondolom, hogy a megye harmadik legerősebb intézményévé válhatunk. 
Az előterjesztésben a struktúra be van terjesztve? Az új intézmény strukturális szerkezete. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az az SZMSZ-nek lesz a része. 
 
Dr. Ozsváth Gábor igazgató 
Tehát a struktúra még az előterjesztésben nincs benne? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Nincs. 
 
Ferencz Beatrix igazgató 
Én azért szeretném kiemelni, hogy itt azért két egyenrangú tagintézmény lesz, tehát nem a 
múzeumról fog ez szólni. A fenntartó turisztikai attrakcióra nyerte a pályázatot, ami nem kevés 
pénz, ennek kell megfelelni és ezen belül mi kulturális attrakciót nyújtunk. Tehát az a fenntartó 
elvárása, hogy a megváltozott látogatói igényeket kötelességünk figyelembe venni. A 
hagyományos múzeumi és könyvtári szokások mellett fontos figyelembe venni azt is, hogy mire 
kíváncsiak az emberek. Ennek megfelelően kell kialakítani. Erre volt már egy-másfél év. 
 
Dr. Ozsváth Gábor igazgató 
Igen, ezt megtettük, az előkészületek megvoltak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A testület dönt holnap erről? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Igen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, 
ezért az előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
558/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 31. napi hatállyal 
összeolvadással megszünteti a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 3.) és a  Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 11.) elnevezésű intézményeit, mellyel párhuzamosan azok jogutódjaként 2014. 
június 1. napi hatállyal önálló jogi személyiségű, önállóan működő költségvetési szervet hoz 
létre Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény elnevezéssel a hatvani 5231/2 hrsz.-ú, 
természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 11. szám alatti székhellyel, és a jelen határozat 
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mellékletét képező megszüntető okiratokat és alapító okiratot elfogadja, melyek aláírására 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; a képviselő-testület az integrált intézmény 
létszámkeretét 10 főben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2014. május 31. (a megszüntető okirat és az alapító okirat kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
559/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Könyvtár (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3.) igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2012. 
február 1. napjától 2015. január 31. napjáig tartó határozott időre, határozatlan idejű 
közalkalmazotti munkakör létesítése mellett megbízott Ferencz Beatrixot  magasabb vezetői 
feladatainak ellátása alól az intézménynek a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjteménnyel 
való összeolvadásával párhuzamosan, 2014. május 31. napi hatállyal felmenti. Ezzel 
párhuzamosan, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakörét megtartva 2014. június 1. 
napjától megbízza az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 11.) igazgatói feladatainak ellátásával az intézmény magasabb vezetői 
pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2014. augusztus 31. 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 
 
Határid ő: 2014. május 30. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
560/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) igazgatói (magasabb vezetői) 
feladatainak ellátásával 2012. szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig tartó 
határozott időre, határozatlan idejű közalkalmazotti munkakör létesítése mellett megbízott Dr. 
Ozsváth Gábor Dánielt magasabb vezetői feladatainak ellátása alól, az intézmény 
összeolvadásával párhuzamosan, 2014. május 31. napi hatállyal felmenti. Felkéri az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény megbízott igazgatóját, hogy Dr. Ozsváth Gábor Dániel 
illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
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közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 
állapítsa meg.  
 
Határid ő: 2014. május 31. (a munkajogi dokumentum kiadására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
561/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 1. napi hatállyal megalapításra 
kerülő Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) 
elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) beosztására vonatkozó nyilvános pályázati 
felhívást tesz közzé a 2014. szeptember 1 – 2017. augusztus 31. napig terjedő határozott 
időtartamra vonatkozóan a jelen határozat mellékletét képező tartalommal.  
 
Határid ő: 2014. június 13. (a pályázati felhívás közzétételére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
562/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetési szerv alapításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésében 
a Széchenyi Zsigmond Könyvtár és a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
költségvetési előirányzatainak maradványát 2014. június 1-jei hatállyal az újonnan létrejövő 
Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény intézmény előirányzataként rendeli módosítani. 
 
Határid ő: 2014. június 1. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
12. napirendi pont 

Előterjesztés a MÁV Zrt.-vel kötend ő támogatási szerz ődésről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Ez a vasútállomás takarítás? 
 
dr.Szikszai Márta jegyz ő  
Ez ugyanaz, amit már tavaly is megkötött az önkormányzat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ott a posta előtt is le kellene vágni a füvet, mert nem látunk ki már lassan. Bár az a postáé. 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Amióta ez a szerződés él, látványosan javult a környék tisztasága. Biztos van még sok 
mindenen javítani való, de a ráfordított pénz arányában látjuk az eredményt.  
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
563/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladatának ellátása okán 
támogatási szerződést köt a MÁV Zrt-vel a Hatvani Vasútállomás épületére vonatkozó 
üzemeltetési feladatok ellátására. 

A támogatási szerződés a határozat mellékletét képezi. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 

Határid ő: 2014. június 30.  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Központi Gondnokság útján 

 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés az államháztartáson kívüli források átad ásáról és átvételér ől szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezet ő 
Ezt a rendeletet azért szükséges megalkotni, mert az önkormányzati törvény változott, és bár 
vannak élő rendeleteink, amelyekben már rendelkeztünk az államháztartáson kívülről átvett és 
átadott pénzeszközökről, de azok nem teljes körűek. Ebben a rendeletben foglaltunk össze 
minden ilyen célú átadást és átvételt. 
  
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
564/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester Úr előterjesztésében 

megtárgyalta az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet 

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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14. napirendi pont 
Előterjesztés  a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezete pol gármesteri 
keretb ől történ ő támogatásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Ilyenek már utoljára jönnek be, mert az előbb megszavazott rendelet értelmében ezek 
visszakerülnek polgármesteri hatáskörbe, nem kell behozni testület elé, csak az alapítványt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
565/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezete polgármesteri keretből történő 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga (székhelye:1123 
Budapest, Ráth György út 6.) számára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a 
jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. Támogatott az 
átutalt összeget a Hatvani Alapszervezet esztergomi kirándulásának útiköltség-térítésére 
köteles fordítani. 

 A fenti összeg a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a polgármesteri keret terhére rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2014. június 6. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés a Naplemente Nyugdíjasklub polgármesteri  keretb ől történ ő 
támogatásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
566/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Naplemente Nyugdíjasklub polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Naplemente Nyugdíjasklub (székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) számára 111.445,- Ft, azaz Egyszáztizenegyezer-
négyszáznegyvenöt forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási 
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szerződésben foglaltak szerint. A támogatási összeg a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről 
szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a polgármesteri keret terhére rendelkezésre 
áll. 

 
Határid ő: 2014. május 30. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a  Rákóczi Szövetség polgármesteri keretb ől történ ő támogatásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
567/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Rákóczi Szövetség polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Felvidéken és a Vajdaságban élő magyar 
gyermekek magyar iskolába történő beiratkozásának támogatására a Beiratkozási Ösztöndíj 
Programon keresztül 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a Rákóczi 
Szövetségnek (székhelye: 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV/1.) a jelen határozat 
mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 
2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet szöveges 
mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. június 6. (a támogatási szerződés megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
17. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok elide genítésér ől   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Két ingatlanról van most szó, ami korábban pályázati úton meghirdetésre került, de az 
eredménytelen volt. A vagyonrendeletünk lehetővé teszi, hogy az érvényes értékbecslés 
alapján ismételt kiírásra kerüljön. A két ingatlan közül az egyik a Tabán utcában található, egy 
20 m2 –es, a másik pedig a Grassalkovich út 8. szám alatt található, egy 89 m2 –es.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
568/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
5318/2/A/3 helyrajzi számú, természetben a Grassalkovich út 8. fsz. 1. szám alatt található  
lakás megnevezésű, 89 m2 nagyságú ingatlant, legalább bruttó 3.700.000,- Ft, azaz 
Hárommillió-hétszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt 
borítékos pályázati formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak 
szerint. 
 
Határid ő: 2014. május 30.  (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
569/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, hatvani 
4604/14/A/3 helyrajzi számú, természetben Tabán út 4. fsz. 1. szám alatt található lakás 
megnevezésű, 20 m2 nagyságú ingatlant, legalább bruttó 1.400.000,- Ft, azaz Egymillió 
négyszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos pályázati 
formában, jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 
 
Határid ő: 2014. május 30.  (meghirdetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés országos autós rendezvény és verseny meg tartásához való 
hozzájárulásról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Tavaly is volt már ilyen, a nagygombosi, volt laktanyán belül szeretnének versenyt rendezni. 
Ehhez kérnek hozzájárulást. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
570/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az országos autós rendezvény és verseny megtartásához való hozzájárulásról 
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szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendeletben foglalt az önkormányzati vagyon 
hasznosítására vonatkozó rendelkezések figyelembe vételével hozzájárul ahhoz, hogy a Speed 
Rally Team Sportegyesület (székhely: 2612 Kosd, Petőfi u. 26., képviseli: Fodor Krisztián) 
2014. június 21. napján 06.00 órai kezdettel 14.00 óráig az SRT Szlalom Party, valamint 16.00 
órától 20.00 óráig a Magyar Amatőr Rallye Bajnokság, északi régió, 3. fordulójának prológja 
rendezvények megrendezése céljából, bruttó 10.000,- Ft használati díj megfizetése ellenében  
2014. június 21. napján 05.00 órától a hatvani  6310/1, 6310/2,6310/3, 6310/4, 6310/5, 6310/6, 
6310/7, 6310/8, 6310/9, 6310/10, 6310/11, 631025, 6310/26 és 6310/27 helyrajzi számú 
ingatlanokat használja, valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
használatra vonatkozó megállapodást aláírja.  
 
Határid ő: 2014. június 10.  (használati megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés az egykori MÁV kertészet állami tulajdon ú ingatlanjai tulajdonjogának 
ingyenes megszerzésér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
571/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az egykori MÁV kertészet állami tulajdonú ingatlanjai tulajdonjogának ingyenes 
megszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 2600/5 helyrajzi számú 47,11 AK 
értékű 1 ha 2332 m2 nagyságú, szántó megnevezésű és a hatvani 2603 helyrajzi számú 150,15 
AK értékű 3 ha 9305 m2 nagyságú szántó megnevezésű ingatlanok tulajdonjogának a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
rendelkezései, valamint a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 
törvény 11. § (2) bekezdés c) pontja alapján közfoglalkoztatás közfeladat – városi 
közétkeztetést ellátó mezőgazdasági termelés folytatása – magasabb színvonalon történő 
ellátása céljából kérelmezi az ingyenes átruházását a Magyar Államtól. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-
testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 
200.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2014. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai 
között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: 2014. június 4. (kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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20. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 5212 helyrajzi számú Mártírok útja 16. szám alatti állami 
tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszer zéséről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és a határozati javaslatot feltette szavazásra. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
572/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 5212 helyrajzi számú Mártírok útja 16. szám alatti állami tulajdonú 
ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 5212 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Mártírok útja 16. szám alatt található, 765 m2 nagyságú, kivett 
lakóház, udvar megnevezésű ingatlan tulajdonjogának a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján közpark 
kialakításának és fenntartásának, valamint lakás- és helyiséggazdálkodás biztosítása 
közfeladat magasabb színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi az ingyenes átruházását a 
Magyar Államtól, valamint az átruházáshoz szükséges vagyonkezelő BM Országos 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság hozzájárulását. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-
testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 
100.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2014. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai 
között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja. 
 
Határid ő: 2014. június 4. (kérelmek benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés állami tulajdonú hatvani ingatlanok ingy enes önkormányzati tulajdonba 
vételér ől  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor ez úgy nézne ki, ha az Eszközkezelő ideadná nekünk, hogy mi ugyanúgy, mint egy 
önkormányzati bérlakást üzemeltetnénk tovább. Csak már feltételekkel. Akik átadták, mert nem 
tudtak szegények fizetni, ők lakhatnak benne, és hogyha olyan helyzetbe kerülnek, hogy lesz 
pénzük meg is vehetik. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Az Eszközkezelővel kötöttek egy szerződést, amely szerződés csak akkor kerül a birtokunkba 
mindenféle egyéb műszaki tartalommal együtt, amikor az önkormányzat képviselő-testületének 
döntése pillanatában a meglévő összes Eszközkezelőnél lévő ingatlanokat átvesszük, és 
ezekkel együtt ezt megkapjuk. Ezeket az ingatlanokat a benne lakó, egykori tulajdonosokkal 
együtt kapjuk meg, ők bérleti díjat fizetnek, amelyet az Eszközkezelő állapított meg. A jelenlegi 
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jogszabályok alapján ezek a bérleti díjak nem lehetnek hátrányosabb helyzetet okozó értéken, 
mint ahogy az Eszközkezelővel egyeztettek. De ugyanúgy, mint ahogy a lakástörvény lehetővé 
teszi a nem fizető bérlőnek az ilyen és olyan módon történő felszólítását, illetve bérleti 
jogviszonyának megszüntetését, az önkormányzatnak lesz erre lehetősége. Illetve az 
Eszközkezelővel személyre szabottan minden tulajdonos az ingatlanára vonatkozóan kötött egy 
megállapodást, amelyben rögzítésre került, hogy mikor telik le az az 5 év, amíg a 
visszavásárlási lehetőségével élhet. Ha ezzel nem él, akkor az önkormányzaté az ingatlan. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Aki a Turai út szélén laknak, van ott pár olyan család is, azok esetleg visszakerülhetnek olyan 
helyzetbe, hogy megvásárolhatják az ingatlant? Azok most visszaköltözhetnek abba az 
ingatlanba? Amit még nem árvereztek el. Mert van olyan is, hogy nem laknak már benne. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Azok akkor nem, mert ő az Eszközkezelővel nem kötött szerződést és milyen alapon veszi 
vissza. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor azt elviekben elárverezte már a bank. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Így van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
573/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az állami tulajdonú hatvani ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 346/2013.(V. 30.) számú képviselő-testületi 
határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
574/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az állami tulajdonú hatvani ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
vételéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés rendelkezései alapján a lakás- és 
helyiséggazdálkodás közfeladat magasabb színvonalon történő ellátása céljára kérelmezi a 
Magyar Nemzeti Eszközkezelő Zrt. útján Hatvan város közigazgatási területén levő, a Magyar 
Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által az önkormányzati tulajdonba adás kezdeményezésének 
időpontjáig az állam nevében megvásárolt összes lakóingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba kerülését. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az ingatlanok  
tulajdonjogának ingyenes átruházását a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítésének vállalása mellett kérelmezze, az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges 
jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön az önkormányzat nevében. A képviselő-
testület e határozatban meghatározott feladatok végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 
2.000.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2014. évi költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai 
között a város- és községgazdálkodás költséghely terhére biztosítja. 
 
Határid ő: 2014. június 5. (a kérelem benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 2629 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba 
kerülésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Erre gondolt az előbb elnök úr. Ez van ott a híd lábánál, amely a MÁV tulajdonát képezi és 
előzetes érdeklődésünkre, illetve az őáltaluk történt megkeresés után láttuk a hajlandóságot, 
hogy a Magyar Államvasutak is szeretne ettől az épülettől megszabadulni. Nekünk pedig az az 
érdekünk, hogy egy szép új híd épüljön…  
 
Papp István bizottsági elnök 
Lakik benne valaki? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Igen és most jelen pillanatban azért nem tudunk több információt ennek értékéről, illetve, hogy 
mennyiért hajlandók átadni, mert benne lakik egy család, és folyamatban van, hogy a MÁV 
keresi a következő bérleményt, mint felkínálható lakást. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
575/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a hatvani 2629 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a hatvani 2629 helyrajzi 
számú, kivett lakóház és udvar megnevezésű, 1318 m2 nagyságú, MÁV Magyar Államvasutak 
Zrt. tulajdonában álló ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében tárgyalást 
kezdeményezzen a tulajdonossal, valamint az ingatlan tulajdonjogának megszerzésével 
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kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye és megállapodást kössön 
az önkormányzat nevében. A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat 
végrehajtáshoz szükséges pénzügyi forrást 300.000,- Ft erejéig a Hatvan város 2014. évi 
költségvetésében a városüzemeltetés kiadásai között a város- és községgazdálkodás 
költséghely terhére biztosítja. 

Határid ő: azonnal (tárgyalások megkezdésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2013. évi beszámolójának 
elfogadásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
576/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2013. évi beszámolójának elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2013. évi 
beszámolóit elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. június 15. 
Felelős:  „Hatvan Városért” Közalapítvány Kuratóriumi elnöke  
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a 32-es számú f őút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 12 határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
577/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 078/15 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 7872 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 
078/21 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 1 m² nagyságú ingatlant 1.000,-Ft, azaz Egyezer 
forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú 
főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
578/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 078/16 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 1 ha 3553 m² nagyságú ingatlanból 
kialakuló 078/23 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 25 m² nagyságú ingatlant 2.000,-Ft, 
azaz Kétezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú 
állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
579/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/10-ed tulajdoni arányban önkormányzati 
tulajdonú, hatvani 080/12 helyrajzi számú, saját használatú út megnevezésű, 1 ha 5183 m² 
nagyságú ingatlanból kialakuló 080/13 helyrajzi számú, saját használatú út megnevezésű, 444 
m² nagyságú és a 080/14 helyrajzi számú, saját használatú út megnevezésű, 126 m² nagyságú 
ingatlan 2/10-ed tulajdoni hányadát 10.600,-Ft, azaz Tízezer-hatszáz forint értéken el kívánja 
idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú főút fejlesztésének 
elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
580/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 093 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 1 ha 9852 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 
093/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 38 m² nagyságú ingatlant 4.000,-Ft, azaz Négyezer 
forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú 
főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
581/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 0109 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 1 ha 5772 m² nagyságú ingatlanból 
kialakuló 0109/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 36 m² nagyságú ingatlant 3.000,-Ft, 
azaz Háromezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú 
állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
582/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 0118 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 5014 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 
0118/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 38 m² nagyságú ingatlant 4.000,-Ft, azaz 
Négyezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú állami 
tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
583/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 0124/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 4185 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 
0124/3 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 4 m² nagyságú ingatlant 1.000,-Ft, azaz Egyezer 
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forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú 
főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
584/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 0126 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 2859 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 
0126/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 30 m² nagyságú ingatlant 3.000,-Ft, azaz 
Háromezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú állami 
tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
585/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 0128 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 2229 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 
0128/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 24 m² nagyságú ingatlant 2.000,-Ft, azaz Kétezer 
forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú 
főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
586/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 0133 helyrajzi számú, árok megnevezésű, 2691 m² nagyságú ingatlanból kialakuló 
0133/1 helyrajzi számú, árok megnevezésű, 12 m² nagyságú ingatlant 1.000,-Ft, azaz Egyezer 
forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú állami tulajdonú 
főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
587/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 0171 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 1 ha 4359 m² nagyságú ingatlanból 
kialakuló 0171/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 60 m² nagyságú ingatlant 6.000,-Ft, 
azaz Hatezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú 
állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
588/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a 32-es számú főút fejlesztéséhez szükséges tulajdonjog rendezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 
hatvani 0217 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 1 ha 2206 m² nagyságú ingatlanból 
kialakuló 0217/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, 34 m² nagyságú ingatlant 3.000,-Ft, 
azaz Háromezer forint értéken el kívánja idegeníteni a Magyar Állam számára, a 32-es számú 
állami tulajdonú főút fejlesztésének elősegítése érdekében. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kisajátítást megelőző 
adásvételi szerződés megkötésére. 

Határid ő: 2014. június 15. (határozat megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

25. napirendi pont 
Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 020 hrsz.-ú külterületi 
ingatlan egy részének használatba adásáról a Magyar  Telekom Nyrt. részére 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
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589/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 18. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező  hatvani 020 hrsz.-ú, út művelési 
ágú, természetben 3000 Hatvan, Strázsa hegyen található, 1175 m2 alapterületű ingatlan 194 
m2 területű részét a Magyar Telekom Nyrt.  (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) 
részére 2013. január 1-jétől 2017. december 31-ig határozott időtartamra 700.000,- Ft/év plusz 
ÁFA használati díj fejében használatba adja. 
 
Határid ő: 2014. június 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú 
ingatlanon lév ő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgár őrség 
Hatvan Közhasznú Szervezet részére 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
590/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének „Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13a. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 5247 helyrajzi számú, természetben 3000 
Hatvan, Hatvany Irén utca 6. szám alatti, művelés alól kivett, irodaház és udvar megnevezésű, 
369 m2 alapterületű ingatlanon található irodaépület - jelen határozat mellékletét képező okirat-
tervezet szerint megjelölt – 15,3 m2 alapterületű helyiségének, valamint a hozzá tartozó, 
másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú helyiségeknek a Polgárőrség 
Hatvan Közhasznú Szervezet (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 2014. június 1-
jétől 2015. május 31-ig terjedő határozott időtartamra havi 3750,- Ft bérleti díj fejében, 
közérdekből, közérdekű tevékenység végzésére bérbe adja az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet 47. §-ában rögzített feltételekkel. 
 
Határid ő: 2014. május 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 

27. napirendi pont 
Előterjesztés munkagépek vásárlásáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A Szövetkezet részére gépek vásárlásáról van szó. 
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Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
591/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a munkagépek vásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete permetezőgép (kardántengellyel) 
beszerzésével a  Mátra-Agro Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 53.) bízza meg 
bruttó 496.590,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet felhalmozási kiadások között a MÁV kertészet gépbeszerzés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. június 10. (beszerzésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
592/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a munkagépek vásárlásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete használt kis-haszonjárművet vásárol Forgács 
Imre tulajdonostól (lakóhelye: 4243 Téglás, Beck Pál út 8.) bruttó 1.399.000,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőtől. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet felhalmozási kiadások között a MÁV kertészet gépbeszerzés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. június 10. (beszerzésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alat ti társasház ügyében való 
döntésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Arról folyik a vita, hogy ki legyen a közös képviselő. A Perfekt –Rich Kft.-t támogatjuk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
593/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti társasház ügyében való döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Horváth Mihály út 3. szám alatti 
társasház közös képviselője személyéről történő döntés tárgyában összehívandó társasházi 
közgyűlésen szavazati jogát úgy gyakorolja, hogy a társasház közös képviselői feladatait a 
Perfekt-Rich Kft. (3000 Hatvan, Gáspár András u. 1/C.) lássa el. 
 

Határid ő: 2014. június 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
29. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú épület homlokzat  felújításához kapcsolódó 
pótmunka megrendelésér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
594/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú épület homlokzat felújításához kapcsolódó pótmunka 
megrendeléséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatti ingatlan 
homlokzatfelújításának kiegészítő munkáival a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
2) bízza meg bruttó 381.381,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. június 13. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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30. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi köz beszerzési tervének 
módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak elfogadását. A 
határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
595/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2014. évi közbeszerzési tervet. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelen tőségű vízvédelmi 
rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi cs apadékvíz rendezése” tárgyú 
szerződés teljesítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás  megindításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Pótmunkák merültek fel. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
A közművek kiváltásánál és szigetelésénél voltak olyan előre nem látható, plusz költségek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Igen, több helyen is kell. Jelezte mindenki, tudják, hogy miről van szó? A Doktay-n is tudok vagy 
négy helyen. 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Igazából elkészültek már ezek a munkák. Most lesz a zárás, a műszaki átadása a munkának és 
ők ezt folyamatosan készítik, remélhetőleg ők is fogják nyerni a közbeszerzést. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
596/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi jelentőségű vízvédelmi rendszereinek 
fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése” tárgyú szerződés teljesítéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése 
tárgyú kivitelezéshez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű közbeszerzési 
eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében. 
A beszerzés nettó becsült értéke 6.100.000.-Ft. 
A pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Hatvan Város Önkormányzat helyi 
jelentőségű vízvédelmi rendszereinek fejlesztése - Újhatvan belterületi csapadékvíz rendezése 
tárgyú kivitelezéshez kapcsolódó kiegészítő munkák megrendelése” elnevezésű, 6.100.000.-Ft 
nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
3.) Schósz Gabriella, műszaki és városfejlesztési irodavezető; 
4.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző 
 
Határid ő: 2014. június 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32. napirendi pont 

Előterjesztés a „Gyermekorvosi rendel ő építése Újhatvanban” elnevezés ű 
közbeszerzési eljárással összefüggésben meghozandó döntésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Itt egy ilyen adminisztratív javítás lenne a becsült érték kapcsán, ugyanis ezt a pályázatot már 
jó régen benyújtottuk, és amikor a támogatásról szóló döntés megérkezett, akkor a műszaki 
tartalmat felülvizsgálták és így pontosítottuk a becsült értéket. 
Még az eljárás nem indult el, mert még mindig kérdéseket vizsgálnak, de még a támogatási 
szerződés megkötésére sem került sor, úgyhogy nem vagyunk elkésve. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. Az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
597/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Gyermekorvosi rendelő építése Újhatvanban” elnevezésű közbeszerzési 
eljárással összefüggésben meghozandó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 273/2014. (IV. 10.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
„1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gyermekorvosi rendelő építése 
Újhatvanban” elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény 
nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 64.810.186-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás nettó 42.913.386.-Ft összegben pályázati forrásból, nettó 
21.896.800.-Ft összegben saját forrásból biztosított. A saját forrás teljes része a 779/2012. (XI. 
29.) számú képviselő-testületi határozat alapján Hatvan város 2014. évi költségvetésében 
elkülönítve szerepel. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gyermekorvosi rendelő építése 
Újhatvanban” elnevezésű, nettó 64.810.186.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Horváth Richárd, alpolgármester; 
2.) Schósz Gabriella, műszaki irodavezető; 
3.) dr. Borbás Zsuzsanna, pályázati osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
Határid ő: 2014. május 30. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
33. napirendi pont 

Előterjesztés a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbes zerzési eljárásban 
meghozandó döntésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
598/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 222/2014. (II. 27.) számú határozata alapján indult, "Gáz energia 
beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a TIGÁZ 
Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (székhely: 4200 Hajd úszoboszló, Rákóczi utca 184.)  
ajánlattevőnek az ajánlata a Kbt. 74. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősül, 
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tekintettel arra, hogy az ajánlattevő nem nyújtott be hiánypótlást és ezáltal az ajánlata nem felel 
meg teljes mértékben az ajánlattételi felhívásban előírt feltételeknek. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (érvénytelenné nyilvánító döntés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
599/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 222/2014. (II. 27.) számú határozata alapján indult, "Gáz energia 
beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. 
része tekintetében nyertes ajánlattevőnek a FŐGÁZ Zrt. (székhely: 1081 Budapest, II. János 
Pál pápa tér 20.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot 
tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés 
teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 42.632.679.-Ft 
+ ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
600/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 222/2014. (II. 27.) számú határozata alapján indult, "Gáz energia 
beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. 
része tekintetében második helyezett ajánlattevőnek a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 
(székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)  ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a második legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó 
érvényes ajánlatot, azaz 42.712.632.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
601/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, 
mint a képviselő-testület 222/2014. (II. 27.) számú határozata alapján indult, "Gáz energia 
beszerzése" elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. 
része tekintetében nyertes ajánlattevőnek az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (székhely: 1051 
Budapest, Széchenyi István tér 7-8.)  ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az 
ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-gazdasági, mind műszaki-szakmai 
szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás 
bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) 
bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes 
ajánlatot, azaz 27.478.608.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
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Határid ő: 2014. május 30. (az írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
34. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Álta lános Iskola, Vörösmarty 
Óvoda és Csicserg ő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energ iaforrás 
hasznosítással kombinálva” cím ű pályázathoz kapcsolódó döntésekr ől   
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Itt termofűtés lesz? 
 
dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezet ő 
Hőszivattyús. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Attól függ, milyen mélyen mennek, olyan 40-45 fokos vizet tudnak csinálni.  
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Ez talajvizes rendszerrel működik, amit vissza kell préselni egyébként a talajvízbe, tehát ez a 
talajvíz hűtéséből, fűtéséből származik és ez a rendszer a nyári klimatizálására is alkalmas az 
épületeknek. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Padlófűtéssel fog menni vagy a hagyományos fűtésre lesz kötve? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Hagyományos fűtéssel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Hatékony. A pályázati pénzben ez benne van. És a fűtésért majd nem kell fizetni. 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Előreláthatólag 40 és 50 %-os megtakarítással számolunk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 3 
tagja egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért 
az előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
602/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és 
Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 kódszámú 
“Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicserg ő 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energi aforrás hasznosítással kombinálva ” 
című pályázat keretében a projektmenedzsment feladatok ellátását az ÉSK Tervezőiroda Kft.-
től (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV.em.28.) rendeli meg bruttó 1.270.000,- Ft 
megbízási díjért. 
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
603/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és 
Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 kódszámú 
“Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicserg ő 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energi aforrás hasznosítással kombinálva ” 
című pályázat keretében a kötelező nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátását az ÉSK 
Tervezőiroda Kft.-től (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 39. IV.em.28.) rendeli meg bruttó 
635.000,- Ft megbízási díjért. 
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
604/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a „Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és 
Csicsergő Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással 
kombinálva” című pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0-B-12-2013-0130 kódszámú 
“Hatvan-Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, Vörösmarty Óvoda és Csicserg ő 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése megújuló energi aforrás hasznosítással kombinálva ” 
című pályázat keretében a műszaki ellenőri feladatok ellátását az INCORSO Építész- és 
Építőműhely Kft.-től (székhely: 1112 Budapest, Botfalu köz 16.) rendeli meg bruttó 1.397.000,- 
Ft megbízási díjért. 
Pénzügyi forrás a pályázatból és a fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. május 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
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35. napirendi pont 
Előterjesztés „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesz tése az újhatvani 
városrészben” cím ű pályázathoz kapcsolódó döntésekr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
605/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 
városrészben” című pályázathoz kapcsolódó projektmenedzsment tevékenységgel az Incorso 
Építész és Építőműhely-t (székhely: 1113 Budapest, Botfalu köz 16.), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 1.198.880,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi 
fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
606/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-4.1.1/A-12 kódszámú, „Gyermekegészségügyi alapellátás fejlesztése az újhatvani 
városrészben” című pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenységgel az Incorso 
Építész és Építőműhely-t (székhely: 1113 Budapest, Botfalu köz 16.), mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 1.198.880,- Ft megbízási díjért. Pénzügyi 
fedezet pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. június 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történ ő 
beruházáshoz nyújtandó támogatásról  

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
607/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő 
beruházáshoz nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület - a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 2012. december 13. napján kelt határozatával jóváhagyott - 
sportfejlesztési programja alapján, a Népkert Sporttelepen történő (II. ütemes) beruházáshoz 
pályalocsoló hálózat kiépítésére, honlap fejlesztésre és pályavonalazó gép beszerzésére bruttó 
838.428,- Ft önerőt biztosít a Futball Club Hatvan Egyesület részére.  
Az önerő összege Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben az alábbiak szerint áll rendelkezésre: bruttó 765.000,-Ft erejéig az „FC Hatvan 
támogatás”(előző évi) költséghelyen, 73.428,-Ft erejéig a felhalmozási kiadások között az „FC 
Hatvan támogatás 2014. évi” költséghelyen. 
 
Határid ő: 2014. június 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
608/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesület részére a Népkert Sporttelepen történő 
beruházáshoz nyújtandó támogatásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesület - a Magyar 
Labdarúgó Szövetség 2013. december 2. napján kelt határozatával jóváhagyott - 
sportfejlesztési programja alapján, a Népkert Sporttelepen történő (III. ütemes) beruházáshoz 
bruttó 2.316.000,- Ft önerőt biztosít a Futball Club Hatvan Egyesület részére. 
Az önerő összege Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között az „FC Hatvan támogatás 2014. évi” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. június 15. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés „Gyermekjóléti alapellátások infrastrukt urális fejlesztése - 
bölcs ődefejlesztés” cím ű pályázathoz kapcsolódó döntésr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
609/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0004 kódszámú, „Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat – Bölcsődefejlesztés Hatvanban” című pályázathoz kapcsolódó informatikai eszközök 
beszerzésével a Koczka Ferenc Számítástechnikai Kft.-t (székhely: 3031 Zagyvaszántó, 
Kossuth út 20.) bízza meg bruttó 581.182,- Ft vállalkozási díjért mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi fedezet a pályázati forrásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés „Kalandozzunk kerékpárral a Zagyva-folyó  mentén” cím ű pályázathoz 
kapcsolódó döntésr ől   

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
610/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÉMOP-2.1.1./A kódszámú, „A Zagyva-folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a Boldog-
Hatvan települések közötti szakaszon” című pályázat keretén belül a projekt megvalósításához 
szükséges eszközbeszerzési feladatok elvégzésével az Sprint 60 Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt-t (székhely: 3000 Hatvan, Székely u. 11.), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bízza meg bruttó 1.660.861,- Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázatban 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. június 10. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 



 

 

380 
 

 

39. napirendi pont 
Előterjesztés a „Szervezetfejlesztés Hatvan Város Önko rmányzatánál” cím ű 
pályázattal kapcsolatos döntésr ől 

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
611/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0067 kódszámú, „Szervezetfejlesztés Hatvan Város 
Önkormányzatánál” című pályázathoz szükséges teljes körű rendezvényszervezői  feladatok 
ellátásával a  VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.-t (székhely: 1028 Budapest, Szabadság u. 29.), 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 373.495,- Ft 
összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 
 
Határid ő: 2014. május 26. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
40. napirendi pont 

Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat ok 2013. évi ellátásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
612/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2013. évi ellátásáról szóló beszámolót 
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 
2013. évi ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
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41. napirendi pont 
Előterjesztés érintésvédelmi, t űz-és villámvédelmi felülvizsgálatról  

   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 7 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
613/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 3000 
Hatvan, Balassi B. út 44. szám alatti épületének érintésvédelmi felülvizsgálatainak elvégzésével 
Béres János egyéni vállalkozót (székhely:3000 Hatvan, Kard utca 2. ) bízza meg bruttó 48.260,-
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a 2014. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
614/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Napsugár Óvoda 3000 Hatvan, 
Gódor K. u. 13. szám alatti épületének érintésvédelmi felülvizsgálatainak elvégzésével Béres 
János egyéni vállalkozót (székhely:3000 Hatvan, Kard utca 2. ) bízza meg bruttó 45.720,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a 2014. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
615/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda 3000 
Hatvan, Vörösmarty tér 1. szám alatti épületének érintésvédelmi felülvizsgálatainak 
elvégzésével Béres János egyéni vállalkozót (székhely:3000 Hatvan, Kard utca 2. ) bízza meg 
bruttó 29.210,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a 2014. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
616/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 3000 
Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10. szám alatti épületének érintésvédelmi felülvizsgálatainak 
elvégzésével EU-Synchronic Munka-, Tűz-, és Környetbiztonsági Kft. (székhely: 1139 
Budapest, Szegedi út 3.) bízza meg bruttó 45.720,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a 2014. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
617/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Varázskapu Óvoda 3000 Hatvan, 
Jókai u. 9. szám alatti épületének érintésvédelmi felülvizsgálatainak elvégzésével Béres János 
egyéni vállalkozót (székhely:3000 Hatvan, Kard utca 2.) bízza meg bruttó 45.720,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a 2014. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
618/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 3000 
Hatvan, Balassi B. út 44. szám alatti épületének tűzvédelmi szabványossági minősítő iratában 
megállapított hibák kijavítási munkálatainak elvégzésével Kovács Csaba egyéni vállalkozót 
(székhely: 3359 Tenk, Hősök út 14/A.) bízza meg bruttó 92.300,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a 2014. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
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Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
619/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Varázskapu Óvoda 3000 Hatvan, 
Jókai u. 9. szám alatti épületének tűzvédelmi szabványossági minősítő iratában megállapított 
hibák kijavítási munkálatainak elvégzésével Kovács Csaba egyéni vállalkozót (székhely: 3359 
Tenk, Hősök út 14/A.) bízza meg bruttó 94.300,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 4. számú mellékletében a 2014. évi intézmény felújítások költséghelyen rendelkezésre 
áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné és Szinyei András ö nkormányzati képvisel ők 
képvisel ői kerete egy részének felhasználásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
620/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Szent Mihály utca 3 - 7. számú ingatlanok 
előtti járdaszakasz javításával a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) 
bízza meg bruttó 45.275,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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621/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Báthori István utca 22 - 24. számú 
ingatlanok előtti járdaszakasz felújításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 302.895,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Szinyei András 
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
622/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Dembinszky utca 34. számú 
ingatlan előtti betonjárda javításával Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, 
Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 131.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Szinyei András önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érint ő forgalomtechnikai módosításról  
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
A taxisok ott a templom mellett nem jól érzik magukat, a ki- és beszállás egyszerűbb hogyha 
átmennek a másik oldalra és ott lehet parkolni. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
623/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Szent Mihály 
utcában, a templom oldalában lévő 6 db Taxi befogadására alkalmas várakozó hely kerüljön 
áthelyezésre az út páratlan oldali részére, az üzletek előtti parkoló sávba. 
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Határid ő: azonnal (árajánlatok bekérésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Thurzó utca forgalomtechnikai módosításairól 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Egyesek száguldoznak ott, és fekvőrendőr kell. 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
3 db fekvőrendőr. A legutóbbi bizottsági ülésen már döntés született arról, hogy legyenek 
elhelyezve ezek a fekvőrendőrök. Most konkrét árajánlatok kerültek bekérésre. 
Szükséges döntést hozni arra vonatkozóan, hogy a forgalmi rend olyan módon változzon a 
Posta téren és a Thurzó utcában, hogy a szegélykövek átépítését követően a Posta térről 
biztonságosan két irányba tudjanak közlekedni az autók és a kastély első oldalsó bejárata – 
vele szemben a posta bejárat -, az azutáni utcaszakaszon csak a Thurzó utcában lakó, külön 
engedéllyel rendelkező és az étterem vendégei mehessenek keresztül. Arra majd a postára 
érkezők nem mehetnek majd be, hanem visszafordulva, a 3-as útra közvetlenül kell majd 
kimenniük. Ezzel a Thurzó utcában lakóknak és a kastélyba érkező turisták biztonságos 
közlekedését igyekszünk elősegíteni. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ez „nagyon jó” ez a fekvőrendőr, mert a forgalmat nem csak függőleges irányba lehet lassítani, 
hanem vízszintes irányba is. Kitennénk két virágládát, meg kell kerülni, le kell lassítani. 
Ugyanúgy le kell lassítani, ugyanúgy megfogja a forgalmat, most ezzel a következő pedig az 
lesz, hogy oda fog ütni a kerék a fekvőrendőrnek, ami rezgést indít el és az lesz a következő, 
hogy nekem reped a házam, mert itt forgalom van, mert itt mennek az autók. 
Kis kátyú van az Arany János utcában, mondja, hogy reped a ház. Azt nem nézi, hogy a járda 
az oda van betonozva az alaphoz és a járda maga felnyomja az alapot, ő ráfogja az autóra. 
Itt nehogy az legyen, hogy a fekvőrendőr miatt megrepedt a ház. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem, mert ők mennek át csak, akik ott laknak. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Ami a fő problémám, hogy minden egyes autókerék oda fog ütni ennek a fekvőrendőrnek. Az 
autónak sem jó egyébként. 40-el megy, már észre sem veszi a fekvőrendőrt. 
 
Papp István bizottsági elnök 
4 vagy 5 autó megy azon keresztül. 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Egy ilyen szép utcát, egy ilyen fekvőrendőrrel – amin a gyalogos is keresztülesik-, fogunk 
elrondítani. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
624/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, Thurzó utcában a 3 db 
forgalomcsillapító küszöb kialakításának munkáival a KAVICSÚT Kft. -t (székhely: 3000 Hatvan, 
Külterület 024/16. hrsz.) bízza meg bruttó 419.100,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendeletében a város és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
625/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 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, Thurzó utcában lévő közel 15 fm 
szegély átépítésének munkáival a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft. -t (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 213.360,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendeletében a város és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (árajánlatok bekérésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
626/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan, a Thurzó utca, Grassalkovich úti 
csomópontja felőli ágán „Behajtani tilos „, „Kivéve engedéllyel, étterem ” táblák kerüljenek 
elhelyezésre, valamint a Grassalkovich éterem felől érkezők részére „Kötelező haladási irány” 
tábla kerüljön elhelyezésre. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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45. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan, Szabadság úti forgalomtechnika i küszöbr ől 
  (Előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
627/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Szabadság úti 
forgalomcsillapító küszöb és KRESZ táblák telepítésével a PLASTIROUTE Kft.-t (székhely: 
2600 Vác, Külső Rádi út) bízza meg bruttó 166.755,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014.(II. 14.) önkormányzati 
rendeletében a város és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (árajánlatok bekérésére) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés a  Bástya utcai II. számú parkoló öntöz őrendszer villamosenergia 
ellátásáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
628/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Bástya utca II. számú parkoló 
öntözőrendszerének működéséhez szükséges villamos energia rendszer kiépítésével  Kovács 
Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 995.439,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. június 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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47. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lév ő közvilágítási hálózat egy részének 
javításáról      
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
629/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva északi tehermentesítő út elektromos 
ellátását szolgáló vezetékrendszer javítási munkáival a Geo-Lux Szolgáltató Kft.-t (székhelye: 
3200 Gyöngyös, Koháry út 20. IV/3.) bízza meg bruttó 94.700.- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. június 5. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
48. napirendi pont 

Előterjesztés lakossági riasztó szirénák javításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
630/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete 16. pontja szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva a lakossági elektromos szirénák felújításával Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely:3000 Hatvan, Gorkij u.8. ) bízza meg bruttó 222.250,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város-és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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49. napirendi pont 
Előterjesztés utcabútorok elhelyezésével kapcsolatos d öntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
631/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 10 db kutyaszemét gyűjtő beszerzésével a 
Városszépítő Kft.-t (székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 285.750,-Ft 
összegben, mint kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2014. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
632/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú közterületekre 
kihelyezésre kerülő 10 db kutyaszemét gyűjtő helyszínre történő szállításával és telepítésével a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t  (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 
2.) bízza meg bruttó 38.100,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2014. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
633/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 46 db barna színű és 4 db zöld színű 
információs tábla beszerzésével a Plastiroute Forgalomtechnikai Kft.-t (székhely: 2600 Vác, 
Külső Rádi út) bízza meg bruttó 186.440,-Ft összegben, mint kizárólagos gyártót és 
forgalmazót. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a város- és 
községgazdálkodás költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2014. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
50. napirendi pont 

Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsola tos döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 4 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
634/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az Erzsébet téren lévő 6 db csapadék-
víznyelő akna javítási munkálataival a Barnibau-Épitő Kft-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 
utca 22.) bízza meg bruttó 156.210,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
635/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei A 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a Hatvan, Horváth Mihály út 5. és a Horváth 
Mihály út 29. számú társasházak előtt lévő járdába épített 8 db csapadék-víznyelő akna 
javításával a Barnibau-Épitő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 
bruttó 208.280,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2014. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
636/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a Hatvan, Horváth Mihály út 16. szám alatt 
található áruház és a Horváth Mihály út 18. számú társasház között lévő úton 5 db csapadék-
víznyelő akna javításával a Barnibau-Épitő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) 
bízza meg bruttó 130.175,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
637/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, a Hatvan, Forgács Simon utca 36. sz. 
ingatlannal szemben a BOSCH kapubejáró előtt lévő csapadék-vízelvezető rácsok pótlásával 
és rögzítésével a Barnibau-Épitő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg 
bruttó 241.300,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a csapadékvíz elvezetés költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. június 10. (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
51. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy 
részének felhasználásáról       
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását és 
az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
638/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei, 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvan-Nagygombos, Pécsi Sándor utca – 
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Csalános utca kereszteződésénél lévő játszótér megvilágítására 1 db lámpatest kihelyezésével 
Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhelye: 3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 
78.740,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Szinyei András önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére 78.740,- Ft összeg erejéig rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
52. napirendi pont 
 Előterjesztés Papp István, Kondek Zsolt és Nádas Sándo r önkormányzati 
 képvisel ők képvisel ői kereteik egy részének felhasználásáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja egyhangúlag 
elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 3 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
639/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Béke út, a Doktay Gyula utca, az Új utca, 
valamint a Bem utca közelében lévő betonfelületek felújítási munkáival a Koroknai-Építő Kft.-t 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 741.361,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Papp István önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
640/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hétvezér utca, a Mohács utca, a Buzogány 
utca, a Botond utca, valamint a Bajcsy-Zsilinszky út közelében található betonfelületek 
javításával a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 
1.633.672,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között a Kondek Zsolt önkormányzati 
képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
641/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kisfaludy utca 39. számú és Ratkó utca 6. 
számú ingatlanok előtti járdaszakaszok javításával a Koroknai-Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 289.510,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
53. napirendi pont 
 Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky utat érint ő forgalomtechnikai módosításról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
642/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky 
utcában „Megállni tilos” táblák kerüljenek elhelyezésre, a Hajdú utca és a Botond utca közötti 
szakaszon. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
54. napirendi pont 
 Előterjesztés Kossuth téri térk ő burkolat javításáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
643/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kossuth téri 7. számú ingatlan melletti 
járdaszakasz javítási munkáival a BARNIBAU-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 
u. 22.) bízza meg bruttó 43.180,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
55. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati kezelés ű utak karbantartásáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Plusz pénzt kell bevonnunk, mert még sok a kátyú sajnos. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
644/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Kavicsút Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
külterület 024/16.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg a 
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak útjavítási munkáival 
bruttó 8.890,-Ft/m2 egységáron 1.500.000,- Ft keretösszegig. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között az „Útkarbantartás” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
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56. napirendi pont 
 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás felújít ási munkáiról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
645/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Nagy János egyéni vállalkozót (székhely: 
3293 Visznek, Dobó Kata u. 9.) bízza meg bruttó 2.951.319,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Pázsit 
utca 24. 2/7. szám alatti lakás teljes felújításával.  
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a 2014. évi felhalmozási kiadások között a „Hatvani Városüzemeltetési Nonprofit 
Zrt. lakásalapba befizetett összegből lakásfelújítás” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
57. napirendi pont 
 Előterjesztés a Hatvan, Bálvány utcai piac területén l évő építmény tet őszerkezetével 
 kapcsolatos döntésekr ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!)  
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
646/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága hatályon kívül helyezi Kondek Zsolt önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról szóló 883/2013. (IX. 24.) számú határozatát. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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647/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 
Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 58.420,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt az önkormányzati tulajdonú Kispiac építmény (HRSZ: 
hatvani 1930) héjazatának karbantartási munkáinak elvégzésére.  
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a város és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. június 13. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
58. napirendi pont 
 Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken t örtén ő fakivágásokról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
648/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 1844 hrsz.-ú ingatlanon, természetben az Arany János u. 84/a. 
számú épület előtti közterületen lévő 3 db berkenyefa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
növények 3 db gömbjuhar növény beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Teleki úti 
közterületen. 

 
Határid ő: 2014. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
649/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 2645 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Radnóti téren 
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közterületen lévő 4 db balesetveszélyes nyárfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a 
növényeket 4 db gömbakác növény beültetésével a Teleki úti közterületen kerüljenek pótlásra.  
 
Határid ő: 2014. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
650/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja az 
önkormányzati tulajdonú hatvani 5227/1 hrsz.-ú ingatlanon, természetben a Szent Adalbert 
Templom melletti közterületen lévő 1 db balesetveszélyes gesztenyefa kivágásához és 1 db 
akácfa ifjításához, azzal a feltétellel, hogy a növényt 1 db gledícsia növény beültetésével 
kerüljön pótlásra a Hatvan, Szent Mihály úti közterületen. 

 
Határid ő: 2014. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és 
Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
59. napirendi pont 
 Előterjesztés a Média-Hatvan Közhasznú Kft. ügyvezet őjének visszahívásáról és új 
 ügyvezet őjének megválasztásáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Lestyán Balázs bizottsági tag 
Mit lehet tudni az új ügyvezetőről? 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Veres András ügyvéd úrnál volt önéletrajza. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
651/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
Mravik Zsolt ügyvezetőt (anyja neve: Horváth Erzsébet, lakik: 1132 Budapest, Váci út. 2/6.) 
2014. május 29. napjával visszahívja. 
 
Határid ő: 2014. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
652/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.; a továbbiakban: gazdasági társaság) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Társaságról szóló 2013. évi V. törvény 
3:112. § (1) bekezdésének alapján úgy dönt, hogy a gazdasági társaság vezető 
tisztségviselőjének, ügyvezetőjének 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal megválasztja  
Földesi Gyula (anyja neve: Tóth Éva Erika, született: Budapest, 1983. 08. 27.) 1205 Budapest, 
Rákóczi utca 120. szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el 
tevékenységét, 2014. május 29. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra bruttó 
118.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező 
munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
653/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Média-Hatvan Közhasznú Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 
Társaság alapító okiratát a jelen határozat mellékletében foglalt módosító okirat tervezet 
rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító 
okiratot módosító okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2014. május 29. (okiratok aláírása) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
60. napirendi pont 
 Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
 Fejlesztése Társulás javára szóló földhasználati j og alapításáról szóló döntésr ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
654/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről című előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 235/2014. (III. 13.) 
számú határozatát.  
 
Határid ő: azonnal (átvezetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
655/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás javára szóló földhasználati jog alapításáról szóló döntésről című előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan Város Önkormányzata, 
mint tulajdonos és a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás, mint földhasználó között létesülő földhasználati megállapodást, amely a  hatvani 
054/14 hrsz.-ú, szántó és kivett, beépítetlen terület megjelölésű, 11 ha 9170 m2 nagyságú  
ingatlanra vonatkozik.  
Jelzett ingatlanra Hatvan Város Önkormányzata a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás javára ellenérték fejében közfeladat ellátása 
érdekében – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) 5. pontjában meghatározott környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet 
tisztaságának biztosítása) – földhasználati jogot alapít a határozat mellékletét képező 
megállapodás alapján.  
A képviselő-testület falhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. június 5.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
61. napirendi pont 
 Előterjesztés közszolgálati tisztvisel ők és közalkalmazottak számára történ ő 
 lakásépítés támogatásáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Ehhez volt egy kis prezentáció.  
Nagyon előnyös dolog, ha valaki új lakást szeretne, mert támogatják, örülünk neki, de 
Hatvanban vannak olcsóbb kertes házak is. 
Ha újat nézünk, tényleg nem drága 200 ezerért. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
656/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közszférában dolgozók 
számára, illetve szükség esetén a városban stratégiai jelentőségű gazdasági társaságok 
munkavállalói számára történő lakásépítési program megvalósítása céljából a lakásigények 
kerüljenek felmérésre. 

Határid ő: 2014. július 31. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
657/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak számára történő lakásépítés 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét  
a Közinbau-Origo Kft.-vel (8360 Keszthely, Helikon u. 4., képviseli: Belcsug Angéla ügyvezető) 
együttműködési megállapodás megkötésére, - a közszférában dolgozó számára történő, illetve 
szükség esetén a városban stratégiai jelentőségű gazdasági társaságok munkavállalói számára 
történő lakásépítési program megvalósítása céljából és ellenszolgáltatás nélkül rendelkezésre 
bocsájtja, 10 éves elidegenítési tilalom egyidejű kikötése mellett, a kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú hatvani 5143/1 helyrajzi számú, beépítetlen terület megnevezésű, 5492 m2 nagyságú, 
természetben a Széchenyi utcában található és a hatvani 4890/3 helyrajzi számú, telephely 
megnevezésű 10.233 m2 nagyságú, természetben a Batthyány utcában található ingatlanokat - 
valamint felhatalmazza a szükséges eljárási cselekmények lefolytatására, azzal a kikötéssel, 
hogy az együttműködési megállapodás megkötését követő testületi ülésre utólagos jóváhagyás 
céljából beterjessze. 

Határid ő: 2014. augusztus 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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62. napirendi pont 
 Előterjesztés a Szúnyog szigeten lév ő 20kV-os távvezeték kiváltásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Kondek Zsolt képvisel ő 
Nem lehetne csatolni a focipályát is vele? Csak egy oszlop. 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Néztük úgyis, 10 millió valahány száz forint lenne. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
658/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a Szúnyog szigeten lévő 20kV-os távvezeték kiváltásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani Szúnyog szigeten lévő 1 db 20 kV-
os távvezeték kiváltásával a GA Magyarország Kft.-t (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark u. 
1/a.) bízza meg bruttó 3.947.635,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás a fejlesztési hitel terhére kerül biztosításra.  
 
Határid ő: 2014. június 5. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
63. napirendi pont 
 Előterjesztés a belvárosi közterületek környezetalakít ási terveinek elkészítésér ől 
    (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, javasolta annak elfogadását 
és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
659/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta a belvárosi közterületek környezetalakítási terveinek elkészítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belváros közterületeinek környezetalakítási 
terveinek elkészítésével a Park Terv Stúdió Kft.-t (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 27.) 
bízza meg bruttó 2.856.230,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  



 

 

402 
 

 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati 
rendeletben a fejlesztési céltartalék költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
64. napirendi pont 

Előterjesztés a 2014. évi intézményfelújítási feladatt ervvel kapcsolatos döntésekr ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 10 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
660/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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.  
 
Határid ő: 2014. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
661/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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 Óvoda (székhely: 
3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.) emeletén lévő teraszajtó cseréjével a Building Expert Kft.-t 
(székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 124.333,- 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. 

Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
662/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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 Brunszvik Teréz Óvodában 
(székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) az üvegtetős folyosó burkolatának cseréjével a 
Building Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 289.814,- 
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. 

Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
663/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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 5. számú Általános Iskolában 
(székhely: 3000 Hatvan, Szabadság u. 13.) a könyvtár helyiségének parkettázásával a Building 
Expert Kft.-t (székhely: 1221 Budapest, Leányka utca 30.) bízza meg bruttó 554.355,- 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. 

Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
664/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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 Bajza József Gimnázium és 
Szakközépiskolában (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) az intézmény főbejáratánál 
lévő előtér festésével a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza 
meg bruttó 208.280,- 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. 

Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
665/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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 az Óhatvani Gondozási Központ Idősek 
Klubjában (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) az épület melletti járda, a gazdasági 
bejárat felőli járda, valamint a csatorna alatti vízelvezető javításával a Barnibau-Építő Kft.-t 
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(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 960.120,- 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. 

Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
666/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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 az Óhatvani Gondozási Központ Idősek 
Klubjában (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) a gáz vízmelegítő cseréjével Prisztóka 
László-t (székhely: 3014 Hort, Rákóczi u. 43.) bízza meg bruttó 85.000,- 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 
rendelkezésre áll. 

Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
667/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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 az Óhatvani Gondozási Központ Idősek 
Klubjában (székhely: 3000 Hatvan, Hajós Alfréd u. 5.) a fő bejárati ajtó cseréjével a Magyar 
Építő Trade Kft.-t (székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.) bízza meg bruttó 57.150,- 
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. 
 
Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
668/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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 az 1. számú bölcsőde (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.) területén a felújításból kimaradt kerítésrész cseréjével, valamint 
kerítés építésével és kiskapuk elhelyezésével a Barnibau-Építő Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 596.900,- 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. 
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Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
669/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
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 az 1. számú bölcsőde (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós Alfréd u. 1.) területén 2 db homokozó elhelyezésével a HAÁSZ Kft.-t (székhely: 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.) bízza meg bruttó 1.352.550,- Ft összegben, mint a termék 
kizárólagos magyarországi gyártóját és forgalmazóját. 
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. 
 
Határid ő: 2014. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
65. napirendi pont 

Előterjesztés az óhatvani és az újhatvani piacok terve zési munkáival kapcsolatos 
döntésekr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 . 
Papp István bizottsági elnök 
Lesz kiírva pályázat valamikor? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Várjuk. 
 
Papp István bizottsági elnök 
És akkor már legyen egy konkrét tervünk. 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Ez az engedélyezési terv, olyan tervek, ami a 3. részben van, amire meg tudjuk kapni a bontási 
engedélyeket és az építési engedélyt is. A 4. pedig a tömbbelsőn belül közművek 
engedélyezési tervei. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Feltette a kérdést, van-e a bizottsági tagok részéről ellenvetés a határozati javaslatok egyben 
történő szavazását illetően? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem volt, a bizottság 3 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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670/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 568/2013. (VIII. 29.) számú képviselő-
testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2014. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
671/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az újhatvani piac tanulmánytervének az 
elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) bízza meg 
bruttó 500.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata a fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
Határid ő: 2014. június 6. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
672/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óhatvani piac tanulmánytervének az 
elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) bízza meg 
bruttó 1.079.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata a fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
Határid ő: 2014. június 6. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
673/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óhatvani piac tanulmányterv 1. üteme 
szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási engedélyezési 
terveinek az elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) 
bízza meg bruttó 9.980.930,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata a fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
Határid ő: 2014. június 6. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
674/2014. (V. 28.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Polgármester úr előterjesztésében 
megtárgyalta az óhatvani és az újhatvani piacok tervezési munkáival kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óhatvani piac közmű engedélyezési 
terveinek az elkészítésével az Építész Stúdió Kft.-t (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) 
bízza meg bruttó 1.136.650,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrást Hatvan Város Önkormányzata a fejlesztési hitel terhére fogja biztosítani. 
 
Határid ő: 2014. június 6. (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 11 óra 49 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

 LESTYÁN BALÁZS  PAPP ISTVÁN 
 pénzügyi, gazdasági és pénzügyi, gazdasági és 
 városfejlesztési bizottsági tag városfejlesztési bizottsági elnök            


