
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságának 2016. augusztus 15-én 15.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében 
tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak: 

Pénzügyi, Gazdasági és  Városfejlesztési Bizottság részéről:
- Papp István elnök
- Köves Gábor Nándorné elnök-helyettes
- Palik Józsefné tag
- Marján János tag 
- Bagi Miklós tag

- Lestyán Balázs alpolgármester 
- dr. Szikszai Márta jegyző
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok
- Basa Zoltán önkormányzati képviselő 
- Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. ügyvezetője
- Soós Péter a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt
  Felelősségű Társaság ügyvezetője
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Tóth Ivett pályázati osztályvezető

- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető

Papp István elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5  fő jelen van), megnyitotta az 
ülést. 

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök mellett - 1 fő 
bizottsági tagot szükséges megválasztani. Papp István elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Palik Józsefné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 „igen”  szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Palik 
Józsefnét a jegyzőkönyv aláírójaként.
Papp István elnök ügyrendi javaslatot tett, hogy a bizottság vegye fel napirendjére az alábbi előterjesztéseket:
− Előterjesztés  a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról, melyet első napirendi pontként tárgyaljon meg 
a bizottság

− Előterjesztés  Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról, melyet utolsó napirendi pontként tárgyaljon meg a bizottság. 

A javaslattal a bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal (egyhangúlag) egyetértettek.

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

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   757  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 
2016. augusztus 15-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

Nyílt     ülés     napirendi     pontjai:  

1. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról



Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester

2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről és társasági szerződésének 
módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi kölcsön nyújtásáról

3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
sportfejlesztési programjának megvalósításához biztosított önerőről, együttműködési megállapodás 
módosításáról és az Önkormányzat tagfelvételi kérelméről

Előterjesztő 2-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 2-3. napirendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző

4. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata részére engedélyezett kölcsönszerződésének 
megkötéséről

Előterjesztő 4-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 4-5. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető

6. Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről

7. Előterjesztés a "Sportcsarnok építése Hatvan városban" tárgyú projekttel összefüggésben 
szükségessé váló tanácsadó szervezet kiválasztásáról

8. Előterjesztés a "Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez 
kapcsolódó szolgáltatások megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Előterjesztő 6-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester
Előadó 6-8. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető

9. Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javításához szükséges 
keretösszeg megemeléséről

10.Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról

Előterjesztő, előadó 9-10. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető

Határidő: 2016. augusztus 15.
Felelős  :   Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

1./ napirendi pont 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Köves Gábor Nándorné: Köszönöm szépen, hogy eddig itt dolgozhattam. Én az elvem mellett maradva és 
hitem mellett maradva tovább folytattam a munkámat. Én az útról nem tértem le. Örülök, akikkel pozitívan 
együtt tudtam dolgozni, sajnos voltak olyan emberek, akikkel nem, minden esetre további sok sikert kívánok.
Papp István: Köszönjük szépen.  Mivel később került feltöltésre az anyag és papír alapon sem kapta meg 
mindenki, így olvasási szünetet rendelek el.
Köves Gábor Nándorné: Akkor mit szavaztunk meg az előbb? Erről szavaztunk az előbb.



Papp István: Arról szavaztunk, hogy felvesszük és olvasási szünetet rendelek el, had  olvassák  át  az 
előterjesztést.
Rövid olvasási szünet után a bizottság folytatta a napirend megtárgyalását.
Köves Gábor Nándorné: Tulajdonképpen van nekem egy választókerületem. Azok az emberek is 
megválasztották a jelenlegi vezetőket, azok hol lesznek képviselve?
Papp István: A képviselő asszonyon keresztül.
Köves Gábor Nándorné: Hol? - mert tudomásom szerint egy bizottságban sem vagyok benne, így nem 
vagyok benne a testületben sem.
Papp István: De, benne van a testületben. Jegyző asszony pár szóban világosítsa fel a képviselő asszonyt.
dr. Szikszai Márta: A Mötv.  értelmében a képviselő-testület dönt a bizottságok személyi összetételéről és 
létszámáról a polgármester előterjesztése alapján. A bizottsági tagság, illetve a bizottsági elnöki poszt 
megléte, illetve annak visszavonása az a képviselői mandátumot nem érinti.
Köves Gábor Nándorné: Akkor a testületben a választókerületemet képviselhetem, mert emberek vannak 
rám bízva, akiket eddig is felelősséggel képviseltem és ezek után is szeretném.
dr. Szikszai Márta: Az Mötv.  tv. értelmében a képviselő a település egészéért és az egész település 
lakosságáért vállalt felelősséggel végzi a képviselői munkáját, itt a választókerület tulajdonképpen csak egy 
választási eljárási, egy technikai  mód. Tehát az egész város lakosságáért vállalt felelősséggel képvisel.
Palik Józsefné: 2010. óta elnök asszony látta el ezeket a feladatokat, úgy gondoltam, hogy a ti 
megelégedésetekre, meg gondolom a választókéra. Mi történt, hogy most egy rendkívüli bizottsági ülésen 
döntünk arról, hogy nem Köves Gábor Nándorné lesz itt a bizottság elnök-helyettese? Erre azért kíváncsi 
lennék, mert az előbb mondta jegyző asszony, hogy a képviselők az egész város előtt képviselik a lakosságot. 
Azért én erre kíváncsi lennék, hogyha rákérdeznek a polgárok, hogy ez mégis miből adódik. A másik 
kérdésem, hogy  akkor  a fontos környezetvédelmi tanácsnoki posztot megszüntetjük, nem lesz 
környezetvédelmi tanácsnok, nagy baj lesz akkor így a városban.
Papp István: Az előterjesztő polgármester úr, majd a képviselő-testületi ülésen megválaszolja ezt a kérdést, 
az elsőt, ami a másodikat illeti, egyenlőre megszűnik a környezetvédelmi tanácsnoki poszt, aztán majd 
később eldől, hogy mi lesz.
dr. Szikszai Márta: A környezetvédelmi feladatok alapvetően a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságnak a feladatkörében is szerepelnek.
Palik Józsefné: De tartalmazza az önkormányzat, illetve az SzMSz környezetvédelmi tanácsnok 
alkalmazását. 
dr. Szikszai Márta: Arról szól a módosítás. 
Papp István: Most módosítjuk.
Palik Józsefné: Most akkor ezt ki is fogjuk venni, tehát ez egyáltalán nem lesz benne az SzMSz-ben.
Marján János: Ez testületi hatáskör. 
Papp István: De bizottság is megtárgyalja.
dr. Szikszai Márta: Véleményező szervként jár el most a bizottság.
Marján János: Ez most véleményezés? - mert az SzMSz-ben nem így szerepelt.
Papp István: A bizottság véleményezi az előterjesztést, a testület dönt erről. Minden bizottságra be lett víve.
Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben feltette szavazásra a hét határozati javaslatot, utána 
pedig a rendelet-tervezetet.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   758  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     kettő     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselő környezetvédelmi 
tanácsnoki megbízatását 2016. augusztus 16-ával visszavonja.

Határidő: 2016. augusztus 16.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   759  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „igen” szavazattal,   
valamint kettő tartózkodással   meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 



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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselőnek a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságban betöltött bizottsági elnökhelyettesi megbízatását 2016. 
augusztus 16-ával visszavonja.

Határidő: 2016. augusztus 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   760  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „igen” szavazattal,   
valamint kettő tartózkodással   meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. augusztus 
17-étől a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökhelyettesének választja meg.

Határidő: 2016. augusztus 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   761  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „igen” szavazattal,   
valamint kettő tartózkodással   meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselőnek a 
Szociális és Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnöki megbízatását 2016. augusztus 16-ával 
visszavonja.

Határidő: 2016. augusztus 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   762  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     kettő     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőnek a Szociális és 
Lakásügyi Bizottságban betöltött bizottsági elnökhelyettesi megbízatását 2016. augusztus 16-ával 
visszavonja.

Határidő: 2016. augusztus 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   763  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „igen” szavazattal,   
valamint kettő tartózkodással   meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. augusztus 
17-étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökének választja meg.

Határidő: 2016. augusztus 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján



A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   764  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     kettő     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tarsoly Imre önkormányzati képviselőt 2016. augusztus 
17-étől a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökhelyettesének választja meg.

Határidő: 2016. augusztus 17.
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   765  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „igen” szavazattal,   
valamint kettő tartózkodással   meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek.

2./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről és társasági szerződésének 
módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi kölcsön nyújtásáról

Palik Józsefné: Az első résszel egyetértek, hogy emeljük a tőkét természetesen, a másodikat viszont nem 
tudom így eldönteni. Nem tudom, hogy ez a tagi kölcsön mire vonatkozik, hiszen április 1-jétől működik a 
holding. Ha én erre választ kaphatnék, mert ez az előterjesztésből nem tűnik ki.
Soós Péter: Április 1-től a holding működteti a közszolgáltatókat, illetve ő finanszírozza. Ez a tagi kölcsön 
tulajdonképpen az április 1-je előtti időszakra való kintlévőség helyrehozatalát szolgálná, majd amikor a 
holding totálisan feláll, akkor fizetjük vissza az önkormányzat részére ezt a tagi kölcsönt.
Palik Józsefné: Mikor fog ez a holding felállni és úgy működni, hogy nem kell majd tagi kölcsönt nyújtani a 
mindennapi működéshez és ezt mikor fogja visszakapni a hulladékgazdálkodás? Azt látom, hogy a NAV 
igyekszik behajtani, csak az hosszadalmas, viszont így az önkormányzat pénze van ebben benne, azt is 
tudom, hogy a feladatot el kell látni, nyilvánvaló. Látható-e már, hogy ez a holding mikor fog úgy működni, 
hogy már nekünk nem kell ebbe besegíteni?
Soós Péter: Nyilván a holdingnak vannak nehézségei, de én, mint közszolgáltató azt tapasztalom, hogy amit 
benyújtunk hozzájuk, feléjük igényt, azt mifelénk teljesíti. Azt, hogy mikor fog felállni, mikor áll fel nekik a 
számlázás vagy bármi olyan, ami a működést segítené, ez kérdőjel. Működik most a holding jelen 
pillanatban. 
dr. Szikszai Márta: Ügyvezető úrnak javasolnám, hogy ezt a döntést megelőző taggyűlésen megszületett 
határozatokról is adjon már itt tájékoztatást a bizottságnak. 
Soós Péter: Miről pontosan?
dr.  Szikszai  Márta: Arra gondoltam, hogy ügyvezető úr azt ismertesse, hogy ennek a döntésnek az 
előzménye egy két-három hete megtartott taggyűlés, ahol a jelenlévő tagok döntöttek arról, hogy a 
településüket érintő lakossági kintlévőségek 20%-át tagi kölcsönként nyújtják a Kft.-nek, méghozzá azért, 
hogy a NAV-os behajtásokat el tudja indítani, mert annak is van egy költségrésze. Nyilvánvaló, hogy a NAV-
os behajtásokból lesz siker, valamilyen százaléka, durván a felére saccoltunk, annyi behajtható lesz és 
ezekből a behajtásokból ő ezt a tagi kölcsönt vissza tudja majd adni a kölcsönt nyújtónak és az itt jelenlévő 
többi képviselő-testület is vállalta az ő településére jutó lakossági kintlévőségek 20%-ának megfelelő 
összegű tagi kölcsön nyújtását.
Palik Józsefné: Így érthető, viszont ebből az előterjesztésből ez így nem tűnik ki. Amikor ránézek, így nem 
támogatható. Már olyan sokszor kértem, hogy ha lehetne, én nem járok ide nap mint nap, nem ülök le 
mindenkivel nap mint nap, hiszen más feladataim is vannak, de ahhoz, hogy hitelesen tudjuk tájékoztatni a 
lakosságot vagy egyáltalán az embereket, ehhez jó lenne ezt tudni, mert azzal a szándékkal ültem ide, hogy 
nem fogom támogatni, de mivel elmondta jegyző asszony, hogy a többi település is hozzá fogja tenni, 
nyilvánvalóan a NAV behajtás nem egyik napról a másikra fog menni.
dr. Szikszai Márta: Akik itt voltak, ők akkor vállalták ugyanezt a 20%-ot. Hogy most a képviselő-testületek 
úgy döntenek, hogy hozzáteszik-e vagy ne, itt az a döntés született, hogy amennyiben lehetséges, akkor ezt a 



települések oldják meg és a jelenlévő településvezetők, javarészt polgármesterek, ezt  akkor itt  vállalták, 
határozat is született róla a taggyűlésen.
Palik Józsefné: Ha a NAV hajtja be, akkor kamattal hajtja be a kintlévőséget vagy csak pusztán?
Soós Péter: Így van, kamattal hajtja be.
dr. Szikszai Márta: Késedelmi kamattal. Először behajtja a behajtási költségeit, utána a tőkerészt, aztán a 
kamatot.
Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök egyben tette fel szavazásra a négy határozati javaslatot. 

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   766  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről és társasági szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi 
kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 13.100.000,-Ft, azaz 
Tizenhárommillió-egyszázezer forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén 
igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-Ft,     azaz     Kettőszázezer     forint   
pénzbeli     hozzájárulással     történő     felemelésére.  

Hatvan     Város     Önkormányzata     tagként     nem     kíván     elsőbbségi     jogával     élni.  

A     felemelt     üzletrészre     vonatkozóan     a     társaság     tagjai     nem     kívánnak     elsőbbségi     jogukkal     élni     és     a   
tőkeemelésben     részt     venni.     

2. A felemelt 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a Ptk. 
3:199. § (1) bekezdésére is tekintettel Hatvan Város Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván élni.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja szavazatával támogatja, 
hogy a társaság     a     tőkeemelés     során     a     taggyűlés     által     kijelölt     alábbi     személyek     jogosultak   a vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatására a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó 
rész vonatkozásában:

Kál Nagyközségi Önkormányzat – képviseli: Morvai János polgármester, székhelye: 3350 Kál, Szent 
István tér 2. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig

Nagyút Községi Önkormányzat –  képviseli: Tóth Géza polgármester, székhelye: 3357 Nagyút, 
Szabadság tér 1. – 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a nonprofit Kft. 
taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 200.000,-     Ft   
pénzbeli     hozzájárulással     történő     felemelését,   mely készpénz befizetésével történik meg a társaság 
bankszámlájára a tőkeemelést elfogadó taggyűlési határozatot követő 20 napon belül.  
A     társaság     tagjai     törzsbetétjüket     hiánytalanul     a     társaság     rendelkezésére     bocsátották,     így     a   
törzstőke     emelés     törvényi     feltétele     megvalósult.   A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem 
kötelezi. 

4. A tőkeemelés következtében a Hatvan     és     Térsége     Hulladékgazdálkodási     és     Környezetvédelmi     Non  -  
profit     Közhasznú     Korlátolt     Felelősségű     Társaság     jelenlegi     25.200.000,-Ft,   azaz Huszonötmillió-ket-
tőszázezer forint összegű törzstőkéje     25.400.000,-Ft,     azaz     Huszonötmillió-négyszázezer     forint     összeg   
lesz.



5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan vá-
ros polgármesterét, hogy jelen határozat szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. 
napján kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott határidőn belül juttassa vissza 
a társaság részére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   767  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről és társasági szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi 
kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) többségi tulajdonos tagja elfogadja a társaság változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt társasági szerződésének szövegét jelen határozat melléklete szerint tartalommal.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város pol-
gármesterét, hogy jelen határozat szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. napján 
kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott határidőn belül juttassa vissza a társaság 
részére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   768  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről és társasági szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi 
kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) többségi tulajdonos tagja jóváhagyja, hogy a Társaság a tagjaitól 2016. augusztus 
20. napjáig legfeljebb 17.100.000,-Ft, azaz Tizenhétmillió-egyszázezer forint összegű tagi kölcsönt vegyen 
fel, melyet a társaság 2019. augusztus 31. napjáig köteles visszafizetni a tagok részére annak jegybanki 
alapkamatnak megfelelő ügyleti kamatával.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Kör-
nyezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város pol-
gármesterét, hogy jelen határozat szerint igennel szavazzon az ügyvezetés által 2016. augusztus 2. napján 
kezdeményezett határozat-tervezetre, és a szavazólapot a megadott határidőn belül juttassa vissza a társaság 
részére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   769  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Térsége 



Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett 
tőkéjének emeléséről és társasági szerződésének módosításáról, valamint a társaság részére történő tagi 
kölcsön nyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

Hatvan Városi Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja 2016. augusztus 20. napjáig 1.957.337,-Ft, azaz Egymillió-
kilencszázötvenhétezer-háromszázharminchét forint összegű tagi kölcsönt nyújt a társaság részére működési 
költség finanszírozása céljából a jelen határozat mellékletében foglalt kölcsönszerződés rendelkezései 
szerint.

A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2019. augusztus 31. napja.

A tagi kölcsön pénzügyi fedezete a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében szereplő felhalmozási kiadások között „a Bástya u. közvilágítása, T-
com hálózat kiépítése” költséghely terhére rendelkezésre áll.

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tagi kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: 2016. augusztus 20.
Felelős: Hatvan város polgármestere

3./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
sportfejlesztési programjának megvalósításához biztosított önerőről, együttműködési megállapodás 
módosításáról és az Önkormányzat tagfelvételi kérelméről

Palik Józsefné: Ismételten hiányolom a Kézilabda Szövetség helyi elnökét, Antalóczy urat. Ezt is olyan 
sokszor mondtuk már, hogy aki valamilyen támogatásban részesül, tisztelje már meg a testületet vagy a 
bizottságot azzal, hogy eljön és konkrétan hozzá intézhetünk kérdéseket. Egy kérdésem lenne, hogy hogyan 
lehet egy önkormányzat egy egyesületnek a tagja? - ugyanis én ezzel nem vagyok tisztában.
dr. Szikszai Márta: Ezt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, mind a Ptk., mind pedig a civil törvény, 
tehát jogi személy lehet tagja egyesületnek.
Palik Józsefné: Tovább kérdezem, hogyha tagja vagyunk az  egyesületnek, akkor utána meg adunk neki 
kölcsönt? Tehát tagként adunk neki kölcsönt.
dr. Szikszai Márta: Ez lesz a tagi kölcsön. Így van. 
Palik Józsefné: És akkor majd,  amikor visszafizetésre kerül kétezerharmincvalamennyiben, akkor  hány 
közön jön vissza. Arról nem beszélve, hogy tévedés ne essék, nem vagyok a sportcsarnok ellen, nagyon 
örülök neki, hiszen régi vágya fog kielégülni a városnak, hogy lesz egy sportcsarnoka, csak ha előre 
gondolok, hogy hány évre fogjuk az önkormányzatot eladósítani. Tudom, hogy a költségvetésben annak 
idején megszavaztátok az egymilliárdot és akkor azt mondta polgármester úr, hogy ez csak egy tartalék. 
Amint látom, ebből fogunk venni, nagyon sok időre fog ez megtérülni. Semmi bajom a fejlesztéssel, én 
nagyon örülök neki, de ha jól emlékszem, akkor pályázatról volt szó, hogy pályázati dologból fogjuk 
megcsinálni ezt a sportcsarnokot. Jelen pillanatban nem látom ezt a pályázatot, úgyhogy én aggódásból 
mondom azt, hogy szerintem  ez egy elhibázott lépés lesz, nagyon el fogunk adósodni, annak ellenére – 
hangsúlyozom –, hogy nagyon örülök a sportcsarnoknak. 
Papp István: A sportcsarnokra a városnak szüksége van. Az, hogy most vettünk fel átmenetileg egy ilyen 
hitelt, a kormány engedélyezte. Tehát most már egy önkormányzat akkor vehet fel hitelt, csak fejlesztési 
hitelről beszéltem, nem likvidhitelről, ha a kormány engedélyezi. Nyilván megnéztek mindent, hogy 
milyenek az adóbevételeink, stb. és engedélyezték. Most 364 millió forintért van egy sportcsarnokunk, a 
többi pénz összejött a személyi jövedelemadóból vagy a társasági adóból és lesz egy szép sportcsarnoka a 
városnak. Meg kell kérdezni Hatvani Fecót, mit szól ehhez, beszélgessél el vele. Mit fognak neked mondani, 
hogy nem támogattad? A város nem fog eladósodni, egy pár százalék hitel kamat van rajta, az semmi.
Kondek Zsolt: Csak tisztázzunk egy bizonyos dolgot. Ez TAO. Ennek az önerejét biztosítjuk ebből a 
hitelből, tehát ennek a 369 MFt-nak a háromszorosa jön még ezen felül pluszba ide. Igazából mi hozunk 



pénzt, nem kiadunk, tehát ne üljünk fordítva a lovon. Ide pénz kerül, tehát ekkora összeg érkezik, közel 
egymilliárd forint.
Palik Józsefné: Én emlékszem arra az időre –  2010-től van szerencsém itt ülni –, hogy az előző testület 
fejlesztési hitelért az ellenzék nyakát vette. Fejlesztési hitel volt és nem ennyi. Csak azért, mert ti szoktátok 
mondani, hogy mert a másik oldal, de én erre emlékszem és akkor is olyan beruházások kerültek sorra, ami a 
lakosságot szolgálja, mégis minden volt a másik oldal. Én nem azt mondtam, hogy haragszom a 
sportcsarnokért, meg nem azt mondtam, hogy nem fog megépülni, mert nyilván meg fog épülni, én csak az 
aggályaimat fejeztem ki, hogy ennyi fejlesztési hitelt felveszünk és hosszú távra vesszük föl. Megértettem, 
hogy nem nagy kamattal, de nem annyit, mint az előző vezetés és mégis őrület nagy probléma volt belőle, 
azt mondták, hogy ez adósította el a várost. Akkor most hol tartunk?
Papp István: Nem, a várost a svájci frank alapú hitel zálogosította el egész jól.
Köves Gábor Nándorné: Én azt szeretném a kormánnyal kapcsolatosan mondani, én úgy gondolom a 
kormány gondolkodását, hogy mögéje kellett tenni tulajdonképpen egy fejlesztést és ő ezért megadta ezt a 
lehetőséget, hogy felvegyük, de a felelősség itt van, hogy mi felvesszük, vissza tudjuk-e fizetni vagy mit 
tudunk csinálni. Most itt nem lehet a kormány felelős azért, mert ő megadta, mert a felelősség az itt van.
Nagy Ferenc: Szeretném pontosítani, Kondek Zsolt is jelezte már, tehát pályázatról van szó, már a pályázat 
elnyeréséért is kellett dolgozni, nem beszélve arról, hogy a TAO támogatás összeszedéséért szintén, tehát 
több száz millió értékű TAO támogatást kellett begyűjteni ahhoz, hogy megvalósuljon ez a projekt. Az 
önerőn kívül ez is egy komoly munka volt. Azt szeretném még pontosítani, hogy Antalóczy úrral beszéltünk, 
hogy jöjjön el a testületi ülésre, meghívót is kapott, remélem el fog jönni, csak szeretném kimenteni, hogy 
bizottsági ülésre is azt mondta, hogy ha tud, akkor ideér, de az anyukáját kellett vinnie a kórházba. A 
testületin már itt lesz, többször, folyamatosan egyeztettünk vele ezzel kapcsolatban.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   770  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     kettő     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához biztosított 
önerőről, együttműködési megállapodás módosításáról és az Önkormányzat tagfelvételi kérelméről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesületnek „a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól” 
szóló 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott 
sportfejlesztései programja megvalósításához, –  a sportfejlesztési program elfogadása esetén –  a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület részére - a 110/2014 (II. 13.) sz., 877/2014 (XI. 27.) sz. és 401/2015. 
(V.28.) sz. határozatokban - összesen 394.177.729,- Ft összeget biztosított.

A Magyar Kézilabda Szövetség 2015. augusztus 12. napján kelt határozata alapján a projekt 
megvalósításához 369.472.291,-Ft összegű önerőt kell biztosítani, mely összeg Hatvan Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésébe betervezésre került.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Kézilabda Szövetség határozatában előírt önerő 
mértékét, azaz összesen 369.472.291,-Ft összeget biztosít a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület 
részére korábbi határozatokban megjelölt támogatás helyett (tagi) kölcsön jogcímén, melyet a sportegyesület 
kizárólag a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott sportfejlesztései programja megvalósításához 
szükséges önerőként jogosult és köteles felhasználni.

A (tagi) kölcsön összege a 2016. évi költségvetésbe betervezésre került.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   771  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     kettő     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához biztosított 
önerőről, együttműködési megállapodás módosításáról és az Önkormányzat tagfelvételi kérelméről szóló 



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

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező a Hatvani Kézilabda 
és Szabadidő Sportegyesülettel kötendő (tagi) kölcsönszerződést elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására.

Határidő: azonnal (kölcsönszerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   772  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     kettő     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához biztosított 
önerőről, együttműködési megállapodás módosításáról és az Önkormányzat tagfelvételi kérelméről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 2014. október 30. napján megkötött és 2016. április 28. napján 
módosított sportfejlesztési program megvalósítása tárgyában kötött megállapodást a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) bekezdése alapján a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal közös megegyezéssel módosítja és egységes szerkezetbe foglalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodás szövegének aláírására.

Határidő: azonnal (megállapodás aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   773  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     kettő     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület sportfejlesztési programjának megvalósításához biztosított 
önerőről, együttműködési megállapodás módosításáról és az Önkormányzat tagfelvételi kérelméről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata tagként 
be kíván lépni a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesületbe (nyilvántartási száma: 10-02-0001388, 
1388/1999, székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.). Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Egyesület alapszabályát elfogadja, a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja, 
valamint felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a belépési szándéknyilatkozatot és a vonatkozó 
okiratokat aláírja.
 
Határidő: 2016. szeptember 30. (belépési szándéknyilatkozat egyesület részére történő benyújtásáról)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján

4./ napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   774  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010.(XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklet szerinti átruházott hatáskörben eljárva a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Kft. (cégjegyzéksz.: 10-09-034320; székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) módosításokkal egységes 



szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.

Határidő: 2016. augusztus 22. (tájékoztatásra)
Felelős  :   Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Gazdálkodási Iroda 
útján

5./ napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata részére engedélyezett kölcsönszerződésének megkötéséről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   775  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     kettő     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata részére 
engedélyezett kölcsönszerződésének megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt.-vel kötendő (cégjegyzékszáma: 01-10-041043; székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 
9.; adószáma: 10195664-4-44) a határozat mellékletét képező Beruházási Kölcsönszerződést az 1386/2016. 
(VII. 21.) Korm. határozatban engedélyezett 369.472.000,- Ft kölcsön folyósítása érdekében aláírja és az 
ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye.

Határidő: 2016. augusztus 19. (szerződés aláírására)
Felelős  :   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján

6./ napirendi pont 
Előterjesztés a „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása”  elnevezésű 
közbeszerzési eljárással kapcsolatos közbenső döntésről

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök feltette szavazásra a határozati javaslatot, amely név szerint, külön 
jegyzőkönyvben kerül rögzítésre: 

− Bagi Miklós igennel szavazott
− Köves Gábor Nándorné tartózkodott
− Marján János igennel szavazott
− Palik Józsefné nemmel szavazott
− Papp István igennel szavazott,

tehát a bizottság három  igen szavazattal, egy nem szavazattal, valamint egy tartózkodással elfogadta  a 
határozati javaslatot.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   776  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága a 
képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva, mint a képviselő-testület 
400/2016. (V. 26.) számú határozata alapján indult „Közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatok 
ellátása”  tárgyú közbeszerzési eljárás döntéshozója megállapítja, hogy a Kórház-és Menzaétkeztetés Kft. 
(2234 Maglód, Jókai Mór u. 74.) részvételre jelentkezővel szemben kizáró ok nem áll fenn, alkalmas a 
szerződés teljesítésére, a benyújtott részvételi jelentkezés érvényes, ezáltal az ajánlatkérő a részvételi 
jelentkező részére megküldi az ajánlattételi felhívást.

Határidő: 2016. augusztus 17.  (az ajánlattételi felhívás megküldésére)
Felelős  :   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



7./ napirendi pont 
Előterjesztés a "Sportcsarnok építése Hatvan városban" tárgyú projekttel összefüggésben szükségessé 
váló tanácsadó szervezet kiválasztásáról 

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   777  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 3 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     kettő     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Sportcsarnok építése Hatvan városban" 
tárgyú projekttel összefüggésben szükségessé váló tanácsadó szervezet kiválasztásáról szóló előterjesztést és 
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Sportcsarnok építése Hatvan városban” tárgyú 
projekttel összefüggésben szükségessé váló tanácsadási tevékenységgel a Prolixitas Közbeszerzési 
Tanácsadó Bt.-t (székhely: 2143 Kistarcsa, Pozsonyi u. 29.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt 250.000.-Ft alanyi ÁFA-mentes megbízási díjért.
A megbízási díj forrása Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a 4. sz. melléklet szerinti felhalmozási kiadások között szereplő, „Díszkivilágítás”  soron 
megtervezett előirányzat terhére biztosított.

Határidő: 2016. augusztus 19. (szerződéskötésre)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

8./ napirendi pont 
Előterjesztés a "Multifunkciós irodatechnikai berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó 
szolgáltatások megrendelése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   778  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a "Multifunkciós irodatechnikai 
berendezések bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése" tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-
testületnek:

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Multifunkciós irodatechnikai berendezések 
bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” elnevezésű közbeszerzési eljárást 
indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében.
A beszerzés becsült értéke nettó 17.460.000.-Ft.
A szükséges fedezet összege Hatvan város 2016. évi költségvetésében szerepel, továbbá az önkormányzat 
2017-2019. évi költségvetéseibe betervezésre kerül.

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Multifunkciós irodatechnikai berendezések 
bérléséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatások megrendelése” elnevezésű, nettó 17.460.000.-Ft 
becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 807/2015. (XI. 26.) számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni.
A bíráló bizottság a következő személyekből áll:
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető;
2.) Gecsey János, informatikus;
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző.

Határidő: 2016. augusztus 22. (az eljárást megindító felhívás megküldésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján



9./ napirendi pont 
Előterjesztés a térfigyelő kamerarendszer garanciális időn túli eszközök javításához szükséges 
keretösszeg megemeléséről

Palik Józsefné: Azt hiszem, hogy volt ez már bizottsági ülésen, amikor is igen tág határok mellett azt 
mondtuk, hogy megemeljük a keretösszeget. Akkor is megfogalmaztam, hogy melyik az a vállalkozó, aki 
nem a plafont használja ki. Most is következetesen azt mondom, hogy nem tudom támogatni ezt a 3 MFt-ig 
felemelhető keretösszeget, mert nem látom ebben, hogy mégis mennyibe fog kerülni, hogy hozza a számlát 
és minden egyebet, úgyhogy én ezt nem tudom támogatni.
Több hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   779  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 4 „  igen  ”   szavazattal,   
valamint     egy     tartózkodással     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a Hatvan Város Önkormányzata és a 
GLOBÁL-LINE Kft. közötti vállalkozási szerződés módosítására azzal, hogy a garanciális időn túli 
eszközök javításához kapcsolódó anyagköltség összegét módosítsa bruttó 3.000.000,- Ft keretösszeg 
felhasználásáig.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati rendeletben a 
város és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

10./ napirendi pont 
Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének felhasználásáról

Hozzászólás nem lévén Papp István elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait.

A     Pénzügyi,     Gazdasági     és     Városfejlesztési     Bizottság   780  /2016.     (VIII.   15  .)     számú   – 5 „  igen  ”   szavazattal   
(egyhangúlag)     meghozott   –   határozata:  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott 
hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Szőlőhegyen található zártkertekhez vezető földutak javításához 
szükséges anyagok szállításával a Szé-Gé Trans Kft.-t (székhely: 3009 Kerekharaszt, Orgona utca 4.) bízza 
meg bruttó 444.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletben a 
városüzemeltetési kiadások között Szinyei András önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 
rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal (megrendelésre)
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Több napirendi pont nem lévén Papp István elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság rendkívüli ülését 15.30 órakor bezárta. 

K.m.f.

__________________________________            _________________________________ 
         Palik Józsefné                                    Papp István
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