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

Városfejlesztési Bizottsága 2015. május 27-én 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében tartott nyílt üléséről 

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

 
A meghívottak közül az ülésen megjelentek:  
 
dr. Kovács Éva   aljegyző 
dr. Veres András    ügyvéd 
Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
Schósz Gabriella     településfejlesztési osztályvezető 
Tóth Ivett    pályázati osztályvezető 
Philipp Frigyes   főépítész  
Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
   Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető  
   igazgató 
Siraky-Nagy Péter   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
   Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgató 
   
 
Jegyzőkönyvvezet ő:   Barna Attiláné 

 
 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, 
hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 
8.;14.; 24. és a 27. pontokat 

- Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
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adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a 
társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, alapító okiratának módosításáról és a 
társaság jegyzett tőkéjének megemeléséről tőketartalék biztosításával; 

-  Előterjesztés megállapodás szerinti gépjármű megvásárlásáról; 

- Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére sporttámogatás 
igénybevételéhez nyújtandó támogatásról 

illetve 

- Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
pályázat benyújtásáról 
 

a bizottság vegye le napirendjéről. 
  

Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
433/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága a 2015. május 27-i nyílt ülésének napirendjét a következők 
szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2014. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, 
adózás utáni eredményének felhasználásról, és a társaság 2015. évi üzleti tervéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat 
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról, a társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

5. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi számviteli beszámolójáról és 
közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
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6. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 
új eljárás szerinti módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés Hatvan város településfejlesztési koncepció tervezetének jóváhagyásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

8. Előterjesztés Hatvan város integrált településfejlesztési stratégia tervezetének 
jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

9. Előterjesztés Hatvan város címertörténeti kutatásáról és új címer készítéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

10. Előterjesztés História táblatartó lefogató keretéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
11. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2014. évi beszámolójának 

elfogadásáról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

12. Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormányzati funkciókba való 
sorolásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

13. Előterjesztés a nyilvános illemhely áthelyezésével kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

14. Beszámoló az út-híd feladatterv 2014. évi végrehajtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

15. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

16. Előterjesztés a Szúnyog-szigeten létesülő kerítésszakaszokról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

17. Tájékoztató a Hatvan és térsége szennyvízelvezető rendszer bővítése, fejlesztése, 
teljes kiépítése garanciális időszak lezárásáról  

(TÁJÉKOZTATÓ – TUDOMÁSULVÉTEL)  
 

18. Előterjesztés a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú hatvani 5247 hrsz.-ú ingatlanon 
lévő nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásáról a Polgárőrség Hatvan 
Közhasznú Szervezet részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

19. Előterjesztés a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége részére 
irodahelyiség használatba adásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 
20. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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21. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 
statisztikai összegezésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

22. Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című 
pályázattal kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

23. Előterjesztés a „Fogyasztóbarát Település ” című pályázaton való indulásról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

24. Előterjesztés a ”Fák szállítása és zöldterület-rendezési feladatok elvégzése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

25. Előterjesztés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása a Hatvani 
járásban” című pályázattal kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

26. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

27. Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ kialakítása 
Hatvan városában” című pályázattal összefüggésben tájékoztatási feladatok ellátásával 
kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

28. Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

29. Előterjesztés „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház 
felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekről 

   (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

30. Előterjesztés ”Kortárs köztéri alkotás létrehozása (Lesznai Anna)” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

31. Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlanon lévő üzlethelyiség 
bérbeadására 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

32. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2014. évi ellátásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

33. Előterjesztés a csapadékvíz elvezető hálózatot érintő munkálatokkal kapcsolatos 
döntésekről 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

34. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 



 

 

273 
 

 

35. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

36. Előterjesztés Nádas Sándor, Tarsoly Imre és Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselők képviselői kereteik egy részének felhasználásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

37. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete egy 
részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

38. Előterjesztés tájékoztató táblák legyártásáról és kihelyezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

39. Előterjesztés utcabútorok beszerzéséről képviselői keretek felhasználásával 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

40. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen és ingatlanon történő fakivágásokról 
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
 

Határid ő: 2015. május 27. 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke          
 
                                                              
1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felel ősségű Társaság 
könyvvizsgálójának megválasztásáról és az alapító o kirat módosításáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

dr. Veres András ügyvéd 
Határozott időre köttetett a könyvvizsgáló megbízatása a cégben. Letelt a határidő, szükséges 
a könyvvizsgáló jogviszonyának a rendezése. Kezdetektől fogva a GABOL Audit, Oláh Gábor 
könyvvizsgáló úr látta el a cégben a könyvvizsgálói feladatokat. Az előterjesztésben az 1. 
számú határozati javaslat, hogy továbbra is őt válasszuk meg 2015. június 1-től 2018. május 
31-ig tartó határozott időtartamra, és ennek megfelelően a társaság alapító okirata módosításra 
kerüljön. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
434/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 
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2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság könyvvizsgálójának a GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor 
ügyvezető; MKVK: 004062; a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor 
könyvvizsgáló [anyja neve: Ács Gizella; lakik: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; kamarai tagsági 
száma: 000081]) választja meg 2015. június 1. napjától 2018. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra. A könyvvizsgáló megbízási díja évi 300.000,- Ft + ÁFA, azaz Háromszázezer forint 
+ ÁFA. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
435/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 
2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság jelen határozat mellékletét képező alapító okiratának módosító okiratának szövegét 
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság 
vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító 
okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási  és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi számviteli beszá molójáról és közhasznúsági 
mellékletér ől, adózás utáni eredményének felhasználásról, és a társaság 2015. évi 
üzleti tervér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Most már a hulladékos ügyek kezdenek rendbe jönni. Pénzügyileg is. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A testület – nálunk egy tagja- többségi tulajdonosa ennek a Kft.-nek. A héten pénteken tartjuk 
az évi zárszámadó taggyűlést, és annak érdekében, hogy Hatvan Város Önkormányzata 
képviseletében érvényes szavazattal részt tudjon venni polgármester úr, illetve az általa 
meghatalmazott személy, ahhoz szükséges ezen előterjesztés megtárgyalása. 
A jegyzett tőke-saját tőke arányát vizsgáljuk mindig a cégeknél, tartós működőképesség és a 
vállalkozás folytatásának elvét figyelembe véve. Esetünkben ez abszolút rendben van, tehát a 
mérleg szerinti eredmény 38.657 eFt, ez pozitív eredmény. 
A pályázat valóban pozitív elbírálásra került. A kettős könyvvitel szabályai szerint a támogató 
okirat megérkezésekor ezt számvitelileg már tudta kezelni az ügyvezetés, illetőleg a 
könyvvizsgálat, ezért alakultak ilyen jól a számok. 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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, 1 tartózkodással  
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
436/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi számviteli 
beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásról, 
és a társaság 2015. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja 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 2014. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolójának és kiegészítő mellékletének elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
437/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi számviteli 
beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásról, 
és a társaság 2015. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja 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 2014. évre szóló közhasznúsági mellékletének 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
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438/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi számviteli 
beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásról, 
és a társaság 2015. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja a társaság 
soron következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 38.657 eFt mérleg 
szerinti eredményének elfogadásáról azzal, hogy azt az eredménytartalékba javasolja helyezni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
439/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi számviteli 
beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni eredményének felhasználásról, 
és a társaság 2015. évi üzleti tervéről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3.) tagja a társaság 
soron következő taggyűlésén igennel szavaz a társaság 2015. évi üzleti tervének elfogadása 
tárgyában. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
ülésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere  
 
 
3. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság 2014. II. félévi feladat 
végrehajtási tevékenységér ől, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és ad ózás 
utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzle ti tervének elfogadásáról, a 
társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és ala pító okiratának módosításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Veres András ügyvéd 
Azonos felépítésű az előterjesztés, mint az összes többi céges. Annyiban különbözik az 
előzőektől, hogy itt 100 %-ban tulajdonos az önkormányzat, tehát a képviselő-testületi ülésen 
érdemi döntés hozható valamennyi kérdésben. A 2014. II. félévi feladat végrehajtási 
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tevékenységről, a számviteli törvény szerinti kötelező mérlegekről, beszámolóról illetve a 2015. 
évi üzleti tervről. Erre a 3 pontra van felfűzve minden előterjesztés, ami most döntésre lett 
előkészítve a testület elé. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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, 1 tartózkodással  
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
440/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) 
bekezdésére tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-
végrehajtásáról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
441/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. május 11. napján kelt, 2014. évre szóló 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 4.224.837 e Ft eszköz-forrás egyező 
végösszegével elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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442/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság 319 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és akként 
határoz, hogy a 2014. évi mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
443/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében 
a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2014. évre vonatkozó közhasznúsági éves beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
444/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. gazdasági évre 
vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 
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Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
445/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának a 
B’ARTBOX Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1163 Budapest, 
Sasfészek utca 47.; képviseli: Unger Zsuzsanna ügyvezető; MKVK: 002000 a könyvvizsgálat 
ellátásáért felelős személy: Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló [anyja neve: Piukovics Klára; lakik: 
1163 Budapest, Sasfészek utca 47.; kamarai tagsági száma: 006058]) 2015. június 1. napjától 
2018. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja a Ptk. 3:38.§ alapján. A 
könyvvizsgáló megbízási díja bruttó 300.000,-Ft/év, azaz bruttó Háromszázezer forint/év. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
446/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. II. félévi feladat végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti 
tervének elfogadásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat 
szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé 
az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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4. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Üzemeltet ő Korlátolt Felel ősségű Társaság 2014. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységér ől, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és ad ózás utáni 
eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti ter vének elfogadásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 4 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  4 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
447/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) bekezdésére tekintettel a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. második féléves feladat-végrehajtásáról szóló szöveges 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
448/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. május 
7. napján kelt, 2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 
15.274 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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449/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a társaság -17.083 e Ft mérleg szerinti eredményét elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
450/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és legfőbb szerve a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság 2015. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Non profit Kiemelked ően 
Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság 2014. évi számviteli beszámolójáról és 
közhasznúsági mellékletér ől, adózás utáni eredményének felhasználásról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Itt egy kiegészítést szeretnék tenni. A jogi bizottsági ülésen észrevételezte képviselő úr, hogy 
elírás történt negatív előjel tekintetében. Módosító indítvány is került beterjesztésre és már így 
tárgyalta meg a jogi bizottság. 
Itt már nem lehetett módosítani a határozati javaslat szövegén, tekintettel arra, hogy egy 
bizottság már megtárgyalta és szavazott róla. 
A bizottság most elfogadhatja így, illetve tehet módosító indítványt, de testület elé 
természetesen már a módosító indítvánnyal együtt kerül. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát itt az volt, hogy mínusz előjelű az eredmény. 
Ez egy elírás, tehát egy módosító indítványt teszek, a társaság mérleg szerinti eredménye 
helyesen: - 354 eFt. 
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Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban további észrevétel, hozzászólás nem volt, a módosító 
indítványt szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
451/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2014. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, 
adózás utáni eredményének felhasználásról szóló előterjesztés I. részében a társaság mérleg 
szerinti eredménye helyesen: - 354 eFt. 
 
A fentiek alapján a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztéshez az 
alábbi  

módosító indítványt 
teszi: 
 
Az előterjesztés 3. határozati javaslatának szövegében a “354 eFt” szövegrész helyébe a “-354 
eFt” szöveg lépjen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A bizottság 4 tagja egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a 
szavazás, ezért az előterjesztés 4 határozati javaslatát - a módosító indítvány figyelembe 
vételével - szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
452/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
2014. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni 
eredményének felhasználásról 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 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 2014. évre szóló egyszerűsített éves beszámolójának és 
kiegészítő mellékletének elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron 
következő taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a 
tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
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453/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
2014. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni 
eredményének felhasználásról 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 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 2014. évre szóló közhasznúsági mellékletének elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron 
következő taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a 
tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
454/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
2014. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni 
eredményének felhasználásról 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 a társaság soron 
következő taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 354 e Ft mérleg szerinti 
eredményének elfogadásáról azzal, hogy a 354 e Ft mérleg szerinti eredményt a taggyűlés az 
eredménytartalékba helyezze. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron 
következő taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a 
tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
455/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan-TISZK 
Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
2014. évi számviteli beszámolójáról és közhasznúsági mellékletéről, adózás utáni 
eredményének felhasználásról 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-
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09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) többségi tulajdonos tagja a társaság soron 
következő taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy a taggyűlés a társaság társasági szerződését 
a jelen határozat mellékletét képező társasági szerződést módosító okirat szövege szerinti 
tartalommal módosítsa. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság soron 
következő taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a 
tagsági jogokat jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: 2015. május 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere 
 
Megérkezett Marján János bizottsági tag. A szavazat képes bizottsági tagok száma 5 f ő. 
 
 
6. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközei nek több részterületre 
vonatkozó új eljárás szerinti módosításáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Itt majd lesz egy rendeletmódosítás is. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
456/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 
településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó új eljárás szerinti módosításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII.27.) számú határozatát az 
alábbi mellékletek szerint módosítja: 
1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:10 000); 
2. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása; 
3. melléklet: Változások bemutatása; 
4. melléklet: A település területi mérlege 
5. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása; 
6. melléklet: A tervezési területek biológiai aktivitásérték-számítása. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
Papp István bizottsági elnök 
 A rendeletmódosítást szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 



 

 

285 
 

 

457/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város Helyi Építési 

Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 39/2009. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a 

képviselő-testületnek. 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város településfejlesztési koncep ció tervezetének 
jóváhagyásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
458/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város 
településfejlesztési koncepciója tervezetének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város településfejlesztési 
koncepciójának tervezetét. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 

 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város integrált településfejleszt ési stratégia tervezetének 
jóváhagyásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
459/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan város integrált 
településfejlesztési stratégia tervezetének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város integrált 
településfejlesztési stratégiájának tervezetét. 
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Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
9. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város címertörténeti kutatásáról és új címer készítésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A címerrel kapcsolatban szeretnék véleményt nyilvánítani. A címer megváltoztatásáról a 
képviselő-testületnek kellett volna dönteni, megtárgyalva az okot, az igényt, annak 
szükségességét. Ez nem történt meg. 
A költségvetésben csak annyi szerepel, hogy „Címer”. Ebből arra gondolhatunk, hogy készítünk 
egy új városcímert. Ki dönti ezt el? Mi a baj a jelenlegi címerrel? Miért kell ezt leváltani? 
 
Philipp Frigyes f őépítész 
Szó nincs róla, hogy ez a szándék. 
Amikor én idekerültem, jó néhány feladatot kaptam lajstromban. Az egyik ez volt, hogy a 
címerrel kapcsolatban készítsünk el egy ilyen vizsgálatot, hogy Hatvan történetének ez volt-e a 
mindenkori címere, vagy volt korábbi. Ha itt a kapu alatt bejövünk, akkor itt is látunk pajzsot. A 
Városháza homlokzatán mielőtt elkezdték az épületét felújítani, ott is pajzsok voltak. 
Utalások vannak, hogy nem biztos, hogy ez volt az eredeti címere a városnak, ezért a szándék 
az, hogy egy ilyen kutatással kezdjük el. Hogy mi lesz a végeredménye, azt még mi sem tudjuk. 
Nyilvánvaló, ha megszületik az a kutatási anyag, ami feltárja, levéltári és sok-sok kutatás 
végén, azt, hogy milyen címerei voltak, lehettek Hatvannak, akkor természetesen testület elé 
visszük azt, és a következő fázisban, ha a testület úgy ítéli meg, lehet lépni. De lehet, hogy a 
kutatás azt bizonyítja be, hogy mindig is ez volt Hatvan címere. De erre az összes eddig 
fellelhető anyagban, Hatvan történeti és egyéb anyagokban nincs egyértelmű utalás. 
Szó nincs egyelőre arról, hogy új címere legyen Hatvannak, egyelőre induljunk el, beérkezzék a 
testület elé a vizsgálati anyag. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Akkor szerintem ráértünk volna még a bizottság elé hozni, ha folyik a kutatás. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Pénzügyi vonzata van. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal, 1 tartózkodással,  
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
460/2015. (V. 27.) 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 Hatvan város címertörténeti kutatásával és 
új címer készítésével, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, Gócza Gábor 
történészt, levéltárost (MNL HML 3300 Eger, Mátyás király út 62.) bízza meg bruttó 210.000.-Ft 
összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében „Címer” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés História táblatartó lefogató keretér ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
461/2015. (V. 27.) 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 história táblatartó lefogató keretek 
elkészítésével, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, a Kovácsmester Kft.-
t (3000 Hatvan, Hegyalja út 25.) bízza meg bruttó 31.115.-Ft összegben. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 4. mellékletében „Históriatáblák” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2014. évi beszámolójának 
elfogadásáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés  
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
462/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Hatvan Városért” 
Közalapítvány 2014. évi beszámolójának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2014. évi 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. június 15. 
Felelős:  „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke  
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12. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat tevékenységeinek kormány zati funkciókba való 
sorolásáról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat  és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
463/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tevékenységeinek kormányzati funkciókba való sorolásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat jelen határozat 
melléklete szerinti tevékenységeinek felsorolását. 
 
Határid ő: 2015. május 28.(átvezetésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a nyilvános illemhely áthelyezésével kap csolatos döntésr ől 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Hová fog kerülni? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A Horváth Mihály út 1. társasház melletti közúti területre, a parkolónak egy részére. 
Van a parkolónak egy olyan része, ahová egyik irányból sem lehet beparkolni. 
Nem találtunk jobb közterületi helyet, ahol a nyilvános illemhely még jól kihasználható és 
városközpontban van. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Pont az a lényeg, hogy valahogy beljebb kellett volna, csak nincs olyan hely. Akkor valamilyen 
útmutató táblákat kellene majd kihelyezni, mert nem a hatvaniak fogják ezt zömében használni, 
hanem akik vidékről idejönnek, és nem fogják megtalálni. 
A belvárosi részre érdemes lenne kitenni útmutató táblákat. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
464/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a nyilvános illemhely 
áthelyezésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Erzsébet téren kialakításra kerülő 
nyilvános illemhelyhez kapcsolódó betonozási keretet a B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-
től (székhely: 2200 Monor, Mátyás király u. 11.) rendeli meg bruttó 146.304,- Ft összegben, 
mint a termék kizárólagos magyarországi gyártójától és forgalmazójától.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
465/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a nyilvános illemhely 
áthelyezésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Erzsébet téren kialakításra kerülő 
nyilvános illemhelyhez kapcsolódó engedélyezési terv elkészítésével a Sisák Art Építésziroda 
Kft.-t (székhely: 3060 Pásztó, Tar Lőrinc út 30.) bízza meg bruttó 171.450,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 

14. napirendi pont 
Beszámoló  az út-híd feladatterv 2014. évi végrehajtásáról 
 (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem volt, ezért a határozati javaslatot 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
466/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az út-híd feladatterv 2014. 
évi végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az út-híd karbantartási feladatterv 2014. évi 
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
 
15. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervsze rű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Minden felújításnak örülünk. 
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Itt látom a feladattervben a nem olyan régen, talán 1-1,5 éve átadott bölcsődében már 
burkolatot kell javítani. A Hajós Alfréd úti bölcsődében az ütésálló burkolat javítása. Kérdésem 
lenne, hogy itt nem volt garancia? Hiszen teljes körű felújítás volt ebben a bölcsődében. Most 
ez megint a mi költségünket terheli? 
A Százszorszép Óvodát teljesen felújítják, nem értem ezt a babakocsi feljárót, meg 
nagycsoportos homokozó föléárnyékolást. Van olyan intézmény, konkrétan a Brunszvik Teréz 
Óvoda, ahol semmiféle felújítás nem fog történni, holott a fürdőszobák – úgy tudom az 
intézményvezetőtől – már 31 évesek, tehát ott már a vezetékekből, a falból folyik a víz, el van 
ázva minden. Hiába jönnek a szerelők a falban a csőrendszer van tönkremenve. És ezt nem 
látom itt felújításra. Hanem is egyszerre négyet, de legalább kettesével kellene felújítani. 
Nagyon nagy a vízdíj.  
Teljes felújítást kellene, csőrendszert, mindent elvégezni. Nyilván 4 fürdőszoba nem olcsó, de 
azzal is megelégednék, ha kettesével elkezdenék, mert 4 csoportos az óvoda. De nem látom 
ebben a feladattervben, és valahová pedig adunk, ahol még nagy felújítások is lesznek. 
Illetve még a bölcsőde, amit másfél éve adtunk át és már javítani kell. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Lejárt a garanciális idő. Volt garanciális bejárás, akkor még ez a probléma nem jelentkezett, 
úgyhogy ezt nekünk kell sajnos megcsinálni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Mennyi volt a garanciális idő? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
1 év volt. 
A Brunszvik Óvoda problémájáról tudunk, a teljes felmérési listánkban benne van, de mivel a 
költségvetésben összesen 30 millió forint került elkülönítésre, az érintésvédelmi felülvizsgálaton 
és a Római Katolikus Általános Iskola tornatermén kívül sajnos másra, egy összegben nem is 
kerül felhasználásra. Kisebb munkákra van lehetőség. 
A Római Katolikus Általános Iskola tornaterme is már tavaly is téma volt, benne volt a 
feladattervben, de nem tudtuk végrehajtani, mert a költségek olyan magasak voltak. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nem lehetett volna, mondjuk a Százszorszépet kivenni? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
A Százszorszép Óvodánál, ha a homlokzat felújításra kerül - azért is tettük bele ezt a rámpát -, 
most lenne célszerű elkészíteni. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
És ez a pályázatban nem szerepel? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Nem szerepel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az óvodák esetében tovább is lesz felújítás? A pályázatok? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Igen, a mostani csomagban a Százszorszép Óvoda szerepel, a Dali (Liszt Ferenc Művelődési 
Ház), illetve a Kodály Zoltán Általános Iskola, felmérésre kerültek épületenergetikai 
szempontból a többiek is – fürdőszoba abban sajnos nincs, de épületenergetika igen -, és a 
következő csomagban a Brunszvik Óvoda benne van. Ez várhatóan jövő tavasszal fog elindulni. 
A belső gépészeti felújítások sajnos az épületenergetikában nem szerepelnek. 
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Papp István bizottsági elnök 
Azt pedig bele kell tenni majd a költségvetésbe. 
Napkollektoros is ugyanúgy? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Az egy következő lépcső lesz, ugyanúgy, mint az 5. sz. Általános Iskolánál. Homlokzati, 
födémszigetelés, illetve nyílászáró csere. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
467/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 
intézmények 2015. évi felújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keret felosztásának 
elfogadásáról szóló 223/2015. (III. 26.) számú határozatát annyiban, hogy annak melléklete 
helyébe jelen határozat melléklete lép.  
 
Határid ő: 2015. december 31. (feladatok végrehajtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
468/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 316/2015. (IV. 30.) számú határozatát 
módosítja oly módon, hogy a „(székhely: 3000 Hatvan, Külterület 024/16 hrsz.)” szövegrész 
helyébe a „(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.)” szövegrészt lépteti. 
 
Határid ő: azonnal (módosításra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
469/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények villámvédelmi, erősáramú 
berendezések tűzvédelmi, érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítésével Kovács Zoltán egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij út 8.) bízza meg bruttó 4.559.300,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
470/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola tornatermének alsó szigetelésének, valamint parkettájának cseréjéhez kapcsolódó 
munkával a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 
2.817.040,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
471/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az intézményfelújítási, 
valamint tervszerű és időszerű karbantartási feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szent István Általános Iskola 
épületében háztartási terem kialakításához (bemutató konyha) kapcsolódó munkával a Norma-
Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron u. 22.) bízza meg bruttó 2.550.160,- Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2015. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre)  
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
16. napirendi pont 

Előterjesztés a Szúnyog-szigeten létesül ő kerítésszakaszokról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, javasolta annak 
elfogadását. A határozati javaslatot szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
472/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szúnyog-szigeten létesülő 
kerítésszakaszokról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani, Szúnyog-szigeten 55m hosszú 
vadhálós kerítésszakaszok építésével a Mézsorás Építőipari Kft-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kertész u. 64.) bízza meg bruttó 299.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. június 20. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 

 
 
 
17. napirendi pont 

Tájékoztató a Hatvan és térsége szennyvízelvezet ő rendszer b ővítése, fejlesztése, 
teljes kiépítése garanciális id őszak lezárásáról  
 (Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
A Cukorgyári lakótelep és a Boldogi út? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Nem garanciális probléma. A jegyzőkönyvbe beletettük, a vállalkozó lenyilatkozta, hogy 
egyébként a Cukorgyári lakótelep útja, Többször nézték, hogy nem fogják garancia keretében 
kijavítani. 
A Boldogi úti társasház ingatlannál pedig egy rácsatlakozást kellett minden ingatlanon 
megvalósítaniuk, de a többi csatlakozást a társasháznak kell megoldania. 
Jegyzőkönyvbe rögzítésre került minden. 
 
Papp István bizottsági elnök 
A tájékoztatóval kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért kérte a tájékoztató 
tudomásulvételét. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  Polgármester úr el őterjesztésében 
megtárgyalta a Hatvan és térsége szennyvízelvezet ő rendszer b ővítése, fejlesztése, teljes 
kiépítése garanciális id őszak lezárásáról szóló tájékoztatót és azt a szóban  kiegészített írásbeli 
előterjesztésnek megfelel ően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
18. 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!) 
 

Palik Józsefné bizottsági tag 
Végre most már kapunk bérleti díjat és nem áll ott üresen.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
473/2015. (V. 27.) 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/A. 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 helyiségét, valamint a hozzá 
tartozó, másokkal közös használatú, előtér, közlekedő, mosdó funkciójú helyiségeket a 
Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) részére 
2015. június 1-jétől 2016. 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: 2015. május 31. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a Magyar Lelki Els ősegély Telefonszolgálatok Szövetsége részére 
irodahelyiség használatba adásáról   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Az ágy befér-e? Mert éjszaka is ott vannak, 24 órás a szolgálat. 
Elég szűk a hely és van ott íróasztal is, mert napközben más dolgozik ott, úgy tudom. 
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Csak az övék lesz az a helyiség. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, határozati javaslatát 
szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
474/2015. (V. 27.) 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 19. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező hatvani 2995 helyrajzi számú, 
természetben 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alatti, kivett városháza művelési ágú 
ingatlanon található Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén a Polgármesteri Kabinet 
elhelyezésére szolgáló épületrész folyosóján balra eső harmadik helyiséget (alapterülete: 7,4 
m2) 2015. május 27-től határozatlan időre 30 napos felmondási idő közbeiktatásával 
használatba adja a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (székhelye: 5600 
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Békéscsaba, Wlassits sétány 4.) részére térítésmentesen, ingyenes internetes használattal, 
valamint azzal, hogy a telefonhasználati díjat a használó fizeti. 
 
Határid ő: 2015. május 27. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi köz beszerzési tervének 
módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
475/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata 2015. 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 2015. évi közbeszerzési tervet. 
 
Határid ő: 2015. május 30. (honlapon történő közzétételre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi köz beszerzéseire vonatkozó 
éves statisztikai összegezésr ől   
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
476/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város 
Önkormányzata 2014. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi közbeszerzésekről szóló 
statisztikai összegezést a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határid ő: 2015. május 31. (éves statisztikai összegezés megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
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22. napirendi pont 

Előterjesztés az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi 
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltétel einek kialakítása” cím ű 
pályázattal kapcsolatos döntésekr ől    
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Marján János bizottsági tag 
Mikor kezdődik? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Június 1-jével.  
 
Marján János bizottsági tag 
A könyvtár már ki is költözött? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Folyamatban van. 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő igazgató 
Jól állnak, sok mindennel be vannak már rendezkedve ott a kastélyban. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
477/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 144/2015. (III. 17.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: 2015. május 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
478/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  

 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázattal kapcsolatos döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 110/2015. (II. 26.) számú határozatát 
módosítja, és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TIOP-1.2.1.A-15/1 kódszámú, „Agóra – 
multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat keretében „Kivitelezési munkák 
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megrendelése” elnevezésű, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésében meghatározottak szerinti 
közbeszerzési eljárást indít, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 390.613.858.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás a Támogatási Szerződés megkötése esetén pályázati forrásból 
válik biztosítottá. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kivitelezési munkák megrendelése” 
elnevezésű, 390.613.858.-Ft nettó becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, nyílt eljárás 
keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot 
választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 
közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Tóth Ivett, pályázati osztályvezető; 
3.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
4.) Tuzáné Füzér Judit, pályázati ügyintéző; 
5.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.” 
 
Határid ő: 2015. május 30. (a módosítás átvezetésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 

23. napirendi pont 
Előterjesztés a „Fogyasztóbarát Település ” cím ű pályázaton való indulásról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök helyettes 
Mit takar az, hogy” fogyasztóbarát”? Ez mit jelent? Mint például tegnap oktatási bizottsági 
ülésen is volt az UNICEF program? 
Mi az, amit nekünk tennünk kell, hogy nyerhessünk? 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Az UNICEF Gyermekbarát címért való pályázatnak nem feltétele új vállalások bemutatása, 
hanem a kiíráshoz illeszkedve Hatvan Város Önkormányzata az elmúlt évtizedekben 
megalapozott döntéseit mutatta be. Ez egy összetett dolog, hogy mit tesz a város az 
önkormányzati intézményeiért, ahol a gyermekek vannak 0-18 éves korig. Itt folyamatosan 
bemutattuk az elmúlt évtized fejlesztéseit. Egy összetett szempontrendszer van, és mi például 
bemutatjuk a babakötvényt, amivel támogatja a város a gyermekeket, az uszodai látogatást, az 
ingyenes tankönyvellátást, tehát számos olyan dolgot, ami közvetlenül a gyermekekhez jut el. 
Illetve olyan fejlesztéseket – uszoda megépítése, kerékpárutak, játszóterek megépítése -, ami a 
gyermekekhez kapcsolódik. Tehát ezek nem új vállalások, hanem az eddig megteremtett 
értékek bemutatása. 
A „Kerékpárosbarát Település” címet Hatvan Város Önkormányzata elnyerte, múlt hét pénteken 
volt az ünnepség, polgármester úr vett részt rajta. Ezzel pénz nem jár, ez egy cím, amivel 
értékelik a város erőfeszítéseit. Az UNICEF Gyermekbaráthoz kapcsolódik egy 2 millió forintos 
díj is. 
Visszatérve jelen előterjesztéshez, a „Fogyasztóbarát Település” a Heves Megyei Vállalkozók 
Szövetsége hívta fel több település figyelmét erre a címre. Itt azt kell majd bemutatni, hogy a 
területünkön működő vállalkozásokkal milyen kapcsolatot ápol az önkormányzat, és mik azok 
az intézkedések, amiket eddig már megtett. Ez is egy komplex dolog. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnök helyettes 
Itt sem új, hanem a régi bemutatása. 
 
Tóth Ivett pályázati osztályvezet ő 
Így van, tehát ezekben a címekben nincs új vállalás. A meglévő értékeket próbáljuk bemutatni. 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, kérdés nem volt, javasolta annak 
elfogadását és az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
479/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Fogyasztóbarát 
Település” című pályázaton való indulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium felhívására „Fogyasztóbarát Település” cím elnyerésére. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására és a 
nyilatkozatok megtételére. A pályázat benyújtása pénzügyi kötelezettséggel nem jár. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján. 
 
 
24. napirendi pont 

Előterjesztés a ”Fák szállítása és zöldterület-rendezé si feladatok elvégzése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
480/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Fák szállítása és 
zöldterület-rendezési feladatok elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Fák szállítása és zöldterület-rendezési 
feladatok elvégzése" elnevezésű közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében. A beszerzés becsült értéke nettó 550.000.-Ft. 
A szükséges pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Lestyán Balázs 
önkormányzati képviselői kerete terhére biztosított. 
 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Fák szállítása és zöldterület-rendezési 
feladatok elvégzése" elnevezésű, nettó 550.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, 
hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 20/2011. (I. 27.) számú képviselő-
testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 



 

 

299 
 

 

2.) Schósz Gabriella, településfejlesztési osztályvezető; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határid ő: 2015. május 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a „ Területi együttm űködést segít ő programok kialakítása a Hatvani 
járásban ”  című pályázattal kapcsolatos döntésr ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
481/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0008 azonosítószámú, „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázathoz 
szükséges teljes körű kötelező nyilvánosság  feladatok ellátásával  a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft (székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.), mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 317.000,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 

 
 Határid ő: 2015. május 31. 

Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Pályázati Osztály útján 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit i nformációs központ kialakítása 
Hatvan városában” cím ű pályázattal kapcsolatos döntésr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
482/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-6.5.0/14 kódszámú „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című pályázat benyújtásához szükséges hatásosságmérés 
elvégzése és hatástanulmány elkészítése feladatok ellátására a Tenderix Tanácsadó és 
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Kutató Kft. -t (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 54-56. B. ép. 7/3.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 4.191.000,- Ft megbízási díjért. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
27. napirendi pont 

Előterjesztés a „Környezeti és energetikai nonprofit i nformációs központ kialakítása 
Hatvan városában” cím ű pályázattal összefüggésben tájékoztatási feladatok  
ellátásával kapcsolatos döntésr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
483/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete szerinti átruházott hatáskörében 
eljárva a KEOP-6.5.0/14 kódszámú „Környezeti és energetikai nonprofit információs központ 
kialakítása Hatvan városában” című pályázat megvalósításához szükséges kötelező 
nyilvánosság biztosításával járó feladatok ellátására az Aquila Design Bt. -t (székhely: 1028 
Budapest, Hidegkuti út 269.)  bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 7.969.250,-Ft megbízási díjért. 
A pályázat 100%-ban támogatott, így külön önkormányzati pénzügyi forrást nem igényel. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés „A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskol a felújítása” elnevezés ű 
közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésr ől 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra tette fel. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
484/2015. (V. 27.) 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 a 200/2015. (III. 26.) számú határozata alapján indult, „A Hatvani 
Kodály Zoltán Általános Iskola felújítása” elnevezésű közbeszerzési eljárás döntéshozója, a 
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tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében nyertes ajánlattevőnek a Bástya Millenium Zrt. 
(székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 10 /3.) 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 147.988.181,81.-Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2015. június 1. (írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 

 
 

29. napirendi pont 
Előterjesztés „A Hatvani Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc M űvelődési Ház 
felújítása” elnevezés ű közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
485/2015. (V. 27.) 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 a 201/2015. (III. 26.)  számú határozata alapján indult, „A Hatvani 
Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 1. része tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a Hufer-Bau Kft. (székhely: 1193 Budapest, Könyvköt ő u. 22.) ajánlattevőt 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, alkalmas mind pénzügyi-
gazdasági, mind műszaki-szakmai szempontból a szerződés teljesítésére, és ajánlata 
tartalmazza a tárgyi közbeszerzési eljárás bírálati szempontja szerint, a közbeszerzésekről 
szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 62.579.426.-Ft + ÁFA ajánlati ár 
összeget. 
 
Határid ő: 2015. június 1. (írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
486/2015. (V. 27.) 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 a 201/2015. (III. 26.)  számú határozata alapján indult, „A Hatvani 
Százszorszép Óvoda és a Liszt Ferenc Művelődési Ház felújítása” elnevezésű közbeszerzési 
eljárás döntéshozója, a tárgyi közbeszerzési eljárás 2. része tekintetében nyertes 
ajánlattevőnek a Bástya Millenium Zrt. (székhely: 1148 Budapest, Nag y Lajos király útja 
10/3.) 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, 
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a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontján alapuló, a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot, azaz 42.117.401,78.-
Ft + ÁFA ajánlati ár összeget. 
 
Határid ő: 2015. június 1. (írásbeli összegzés megküldésére) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés ”Kortárs köztéri alkotás létrehozása (Le sznai Anna)” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
487/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Kortárs köztéri alkotás 
létrehozása (Lesznai Anna)” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti 
Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által hirdetett nyílt felhívásra Lesznai Anna 
szobor elkészítésére. A megvalósítás becsült értéke 10.000.000,- Ft, melyhez 30 % önerő 
szükséges, melynek becsült értéke max. 3.000.000,- Ft. A pályázathoz szükséges önerő 
fejlesztési hitel terhére rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatok aláírására.  
 
Határid ő: 2015. június 15. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
488/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Kortárs köztéri alkotás 
létrehozása (Lesznai Anna)” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vizuális Művészetek Kollégiuma által 
hirdetett nyílt pályázat előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati 
és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Szinyei András alpolgármester; 
2.) Philipp Frigyes főépítész; 
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző; 
 

Határid ő: 2015. június 1. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
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489/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a ”Kortárs köztéri alkotás 
létrehozása (Lesznai Anna)” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vizuális Művészetek Kollégiuma által 
hirdetett nyílt pályázatra Nagy Róbert szobrász (3700 Kazincbarcika, Iskola u. 17.), Mihály Anna 
képzőművész (1087 Budapest, Százados út 3-13.) és Laczik Csaba szobrász, restaurátor (3012 
Nagykökényes, Klapka u. 17.) pályázati dokumentációját nyújtja be, velük szándéknyilatkozatot 
köt. Az önkormányzat a három pályamű közül a Kollégium döntése által kiválasztott alkotást 
valósítja meg. 
 
Határid ő: döntés utáni megvalósítás 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ing atlanon lév ő üzlethelyiség 
bérbeadására 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért annak határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, tartózkodás  és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
490/2015. (V. 27.) 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 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a Hatvan, Tabán út 9-11. szám alatti ingatlan 10,68 m2 alapterületű üzlethelyiséget 
Bakos Tibor Józsefné egyéni vállalkozó (lakcím: 3000 Hatvan, Traktor u. 30., nyilvántartási 
száma: 5069947) részére bérbe adja női ruhakészítés, javítás, egyéb ruhaneműk javítása, 
kézműves textiltermékek készítése céljából öt évi határozott időtartamra 2015. június 1-jétől 
2020. május 31-ig bruttó 40 000,- Ft/negyedév bérleti díjért, az önkormányzat tulajdonában álló 
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati 
rendelet 48. §-ában, a pályázati felhívásban, valamint a pályázatban rögzített feltételekkel. 
 
Határid ő: 2015. május 31. (értesítésre, szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
32. napirendi pont 

Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat ok 2014. évi ellátásáról 
  (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
491/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a felszíni csapadékvíz 
elvezetési feladatok 2014. évi ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladat 
2014. évi ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 

 
33. napirendi pont 

Előterjesztés a csapadékvíz elvezet ő hálózatot érint ő munkálatokkal kapcsolatos 
döntésekr ől 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
492/2015. (V. 27.) 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 Hatvanban, Gódor Kálmán utca 17. előtt 
található út részét képező csapadékvíz elvezető rács szintbeemelésével, a Norma-Bau-Építő 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg, bruttó 38.100,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. június 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
493/2015. (V. 27.) 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 Hatvanban, a Teleki út mélyen fekvő részén 
az úttesten megálló víznek a Teleki út 25-29. sz-ú ingatlanokkal szemben található közterületi 
árokba történő bevezetéséhez szükséges 3 darab beton vízelvezető kialakításával, valamint a 
burkolatlan ároknak a vízelvezetőkhöz történő csatlakozási pontjaiban 1,2 méteres szakaszon 
történő 40*40 cm-es fenéklapokkal és 40*60-as mederlapokkal történő oldalsó burkolásával, a 
AKVÍZ Kft.-t (székhely: 2191 Bag, Aszódi út 1.) bízza meg, bruttó 129.540,- Ft összegben, mint 
az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2015. június 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
 

34. napirendi pont 
Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról    
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Marján János bizottsági tag 
Miért vesszük le? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Mert a templom főbejáratával szemben van. Tárgyaltunk a Közútkezelővel és az engedélyező 
hatósággal is, és eléggé okafogyott és nem feltétlenül szükséges, hogy egy belső városi útra a 
Budapest-Miskolc útirányok jelzésre kerüljenek. Így a városi templom bejárata elől eltennénk 
ezt a táblát. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Zavarta a templomba járókat. Egy szépen felújított templom elé odatenni nem feltétlenül jó. 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Ez a NIF Zrt. projektjéből valósult meg. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ők tették fel? 
 
Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezet ő 
Ők tették fel, nem mi tettük fel. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
494/2015. (V. 27.) 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 az Óhatvani Szent Adalbert-
plébániatemplom előtti önkormányzati út melletti közterületen lévő "Budapest-Miskolc" 
irányjelző tábla kerüljön megszüntetésre. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
495/2015. (V. 27.) 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. 
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melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, József Attila utca 
4. szám előtti  "Megállni tilos" tábla kerüljön megszüntetésre. 

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

 
 

35. napirendi pont 
Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy 
részének felhasználásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 3 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
496/2015. (V. 27.) 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, Nádasdy Tamás 
utca 7. számú ingatlan előtti útcsatlakozás kialakításával a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 25.527,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 

 Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
497/2015. (V. 27.) 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, Nádasdy Tamás 
utca 9-11. számú ingatlan előtti rossz minőségű aszfaltos járdaszakasz felújítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 
137.846,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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498/2015. (V. 27.) 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, Pázsit utca 11. 
szám előtti aszfaltos járdaszakasz felújítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 372.682,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 

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

 
 

36. napirendi pont 
Előterjesztés Nádas Sándor, Tarsoly Imre és Köves Gábo r Nándorné önkormányzati 
képvisel ők képvisel ői kereteik egy részének felhasználásáról  
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 5 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
499/2015. (V. 27.) 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 Zrínyi utca 2., 10., 12. 
számú ingatlanok előtti beton járdafelületek felújítási munkáival Kővári Tamás egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 638.683,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
500/2015. (V. 27.) 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 Kinizsi utca 21. előtti rossz 
minőségű betonjárda javítási munkáival a Kővári Tamás egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 140.000,-Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 

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

 
501/2015. (V. 27.) 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 Tabán út 4. szám előtti 
járdaszakasz felújítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi 
út 116.) bízza meg bruttó 243.001,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 

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

 
502/2015. (V. 27.) 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 Klapka utca 44., 46., 48. 
számú ingatlanok előtti beton járdafelületek felújítási munkáival Kővári Tamás egyéni 
vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek u. 17/4.) bízza meg bruttó 546.000,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Tarsoly Imre önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: azonnal (megrendelésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 

 
503/2015. (V. 27.) 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 Honvéd utca és a 
Széchenyi utca kereszteződésében található rossz minőségű járda javítási munkáival a 
KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 19.050,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között Köves Gábor Nándorné önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 

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

Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képvi selő képvisel ői kerete egy 
részének felhasználásáról 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
504/2015. (V. 27.) 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, Dózsa György utca 37-39-41. sz-ú 
ingatlanok előtt, az útszegély mellett, 64 m hosszú szakaszon és a Dózsa György utca 40-42. 
sz-ú ingatlanok előtt, az útszegély mellett, 39 m hosszú szakaszon, a páratlan oldalban eddig 
kiépített szegélykövekkel megegyező, a vízelvezető „K” szegélyt folytató, 25*25 cm méretű 
előregyártott beton elemekből a csapadékvizet elvezető „K” szegély kialakítási munkálatainak 
elvégzésével, oly módon, hogy a Dózsa György utca 37. számú ingatlan tulajdonosa az 
ingatlana előtt található 26 méter hosszú közútszakaszon adományozással biztosítja a 
szükséges szegélykövet, a Building Expert Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Tabán út 4. 1/6.) 
bízza meg bruttó 379.179,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. mellékletében a városüzemeltetési feladatok között, Köves Gábor Nándorné 
önkormányzati képviselő képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll 
 
Határid ő: 2015. június 15. (szerződéskötésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
505/2015. (V. 27.) 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, Dózsa György utca 37. számú 
ingatlan tulajdonosa, Balog Szilárd által az ingatlana előtt található 26 méter hosszú 
közútszakaszon történő beépítés céljából ingyenes adományozással biztosítandó vízelvezető 
szegélyt folytató, „K” szegély megnevezésű, 25*25 cm méretű előregyártott beton elemeket 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. június 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés tájékoztató táblák legyártásáról és kihe lyezésér ől 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
506/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei és 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
számú melléklete szerinti átruházott hatáskörben eljárva a Robert Bosch Elektronikai Kft. 
telephelyét jelölő tájékoztató táblák legyártásával és elhelyezésével a CSP Trade Kft.-t bízza 
meg (székhely: 2162 Őrbottyán, Cinege u. 3418), mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt, bruttó 180.690,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II. 19.) önkormányzati 
rendeletében a város- és községgazdálkodás költséghelyen biztosított. 
 
Határid ő: 2015. június 15. 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés utcabútorok beszerzésér ől képvisel ői keretek felhasználásával 
  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés,hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúlag 
elfogadta, hogy  a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
507/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 2 db ülőpad, 5 db szemétgyűjtő, 1 db 
kutyaszemét gyűjtő és 2 db kerékpártároló beszerzésével és szállításával a Városszépítő Kft.-t 
(székhely: 5100 Jászberény, Ady E. út 25.) bízza meg bruttó 549.910,- Ft összegben, mint 
kizárólagos gyártót és forgalmazót. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd 
képviselői kerete terhére 110.109,- Ft, Lestyán Balázs képviselői kerete terhére 207.772,- Ft, 
Köves Gábor Nándorné képviselői kerete terhére 30.099,- Ft, Nádas Sándor képviselői kerete 
terhére 201.930,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2015. június 8. (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
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508/2015. (V. 27.) 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 utcabútorok helyszínen történő 
telepítésével a Koroknai Építőipari és Szolgáltató Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 
116.) bízza meg bruttó 33.519,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 2/a. számú mellékletében a városüzemeltetési feladatok között Horváth Richárd 
képviselői kerete terhére 8.180,- Ft, Lestyán Balázs képviselői kerete terhére 10.557,- Ft, Köves 
Gábor Nándorné képviselői kerete terhére 3.302,- Ft, Nádas Sándor képviselői kerete terhére 
11.480,- Ft összeg erejéig biztosított. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (megrendelésre)  
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
 
40. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületen és ingatlanon történ ő 
fakivágásokról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúlag elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az 
előterjesztés 2 határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
509/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
895/16 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, a Rákóczi út 14. számú ingatlan előtt 1 db 
fagyal sövény kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa kúszó növények beültetésével kerüljön 
pótlásra a Hatvan, Rákóczi úti közterületen. 
 
Határid ő: 2015. június 10. (fakivágási kérelem benyújtására) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
510/2015. (V. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vár osfejlesztési bizottsági határozat  
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 
4185 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú temető területén, természetben a Hatvan városi 
köztemető 5. parcella, 5. sor 17. sírhelye mellett lévő 1 db ostorfa kivágásához, azzal a 
feltétellel, hogy a fa 1 db gömbjuhar növény beültetésével kerüljön pótlásra a Hatvan, 
Szabadság úti közterületen. 
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Határid ő: 2015. június 10. (kiértesítésre) 
Felelős:  Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Településfejlesztési 
Osztály útján 
 
Papp István elnök 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 55 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f 
 
 
 
 
 

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


