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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Köves Gábor Nándorné b izottsági elnökhelyettest a 
jegyzőkönyv aláírójaként.  
 
 
Papp István bizottsági elnök  
Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon túl az 
alábbi előterjesztéseket vegye fel a bizottság napirendjei közé: 
 

• Előterjesztés Dózsa György út forgalmi rend módosításáról 

• Előterjesztés Hatvan Város forgalmi rend felülvizsgálatának elfogadásáról 

• Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatásának megállapításáról  

• Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi 
költségvetésének módosításáról 

• Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi 
zárszámadásáról 

Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

Papp István bizottsági elnök 
Az ülés napirendjével kapcsolatosan további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátotta azt. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal , nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
329/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2016. április 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS : 

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

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 
eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről és 
az alapító okirat módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 

Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesülettel megkötött megállapodás módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról  

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

6. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 
megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési jelentéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
8. Előterjesztés cserjék beszerzéséről és szállításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
 

9. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról  
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

10. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi adóztatási tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásához 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

11. Előterjesztés „Nagyméretű műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának 
benyújtásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

13.  Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobil műjégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatos beszámolóról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

14. Előterjesztés a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. cégcsoport átszervezésének 
támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) sz. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

16. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe 
adásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

17. Előterjesztés a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok 
vagyonkezelésbe adásáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
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18. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

19. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról 
szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

20. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
21. Előterjesztés tervezési feladatokkal kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

22. Előterjesztés központi irattár felújításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
23. Előterjesztés Hatvan város vízkárelhárítási tervének módosításával kapcsolatos 

döntésekről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

24. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadásáról. Beszámoló a Társulás 2015. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

25. Előterjesztés a Járási Szintű Esélyteremtő Programterv elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

26. Előterjesztés ”Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program a hatvani óvodákban” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés a „Felvidéki magyar értékeink felkutatása a Hatvani Helyi Értéktár 
közreműködésével” című pályázathoz szükséges informatikai eszközök 
beszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

29. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan kerítésének javításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

30. Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői 
kerete egy részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

31. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy 
részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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32. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő képviselői kerete egy részének 
felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

33. Előterjesztés Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő járdafelújítási és 
képviselői kerete egy részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

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

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés a Boldogi úti sporttelep végleges villamosenergia ellátásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

36. Előterjesztés a 313/2016. (IV. 12.) és 314/2016. (IV. 12.) számú bizottsági 
határozatok módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

37. Előterjesztés belterületi csapadékvíz hálózat szakági térképének digitalizálásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

38. Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

39. Előterjesztés padkarendezési munkálatokról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

40. Előterjesztés útburkolat javítási munkáiról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

41. Előterjesztés külterületi utcanév táblák gyártásáról és telepítéséről  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

42. Előterjesztés Radnóti téri járdasziget javítási munkáiról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

43. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken és ingatlanon történő 
fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

44. Előterjesztés Dózsa György út forgalmi rend módosításáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

45. Előterjesztés Hatvan Város forgalmi rend felülvizsgálatának elfogadásáról 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

46. Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatásának megállapításáról  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

47. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi 
költségvetésének módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

48. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és a Társulás 
által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi 
zárszámadásáról 

     Beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

49. Pályázat bontás 
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1. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Üzemeltet ő Korlátolt Felel ősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységér ől, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és ad ózás utáni 
eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló jogvis zonyának megsz űnéséről és az 
alapító okirat módosításáról 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Összefoglalta és ismertette az előterjesztés tartalmát. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Egy kérdésem van, a 17. oldalon olvasható, hogy 2014-ben keletkezett veszteség 17.008.000,-  
forint, melyből 2015. évben felhasználásra került 6.151.000,- Ft. A veszteséget hogyan lehet 
újra felhasználni?  
 
Széll-Fehér Martina ügyvezet ő 
A nyereséget vissza lehet igényelni, a társaságnak a fizetési kötelezettsége ennyivel csökkent. 
A társasági adót csökkenteni lehet. Ezt az összeget tudtuk kimutatni, ezzel lehet csökkenteni.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Köszönöm szépen. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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: 
 
330/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről és 
az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 
második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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331/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről és 
az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-034259, 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 Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre 
szóló egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 20.889 eFt eszköz-forrás 
egyező végösszegével elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
332/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről és 
az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
a társaság 16.688 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és akként határoz, hogy a 2015. 
évi mérleg szerinti eredményt az eredménytartalékba helyezi. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
333/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről és 
az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság 
könyvvizsgálójával megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését 2016. április 29. napjával jóváhagyja és a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 155. § (3) bekezdésére tekintettel új könyvvizsgálót nem választ. 
A könyvvizsgálói szerződést közös megegyezéssel megszüntető okirat jelen határozat 
mellékletét képezi. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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334/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. 
II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről és 
az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09-034259, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság alapító 
okiratát a jelen határozat mellékletében foglalt módosító okirat rendelkezései szerint módosítja, 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására, 
valamint a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb 
okiratokat aláírására. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
 
2. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felel ősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-
végrehajtási tevékenységér ől, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és ad ózás 
utáni eredményének felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
335/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 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 87. §-ára 
tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtásról szóló 
szöveges beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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336/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 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. évre szóló egyszerűsített éves beszámolóját 
és kiegészítő mellékletét 4.112.631 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja. 
  
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
337/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 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 -6.632 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja.  
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
338/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény 
szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 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 a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre vonatkozó közhasznúsági éves 
beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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3. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Mag yar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Hatvani Kézilabda és Szabadid ő 
Sportegyesülettel megkötött megállapodás módosításá ról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A résztvevő felekkel teljes megegyezés van-e? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő 
Az önkormányzat részéről Jegyző Asszony volt jelen, a Kézilabda Sportegyesülettel 
természetesen egyeztettünk, a Kézilabda Szövetséggel szóban egyeztettünk. El küldtük a 
módosított anyagot, még a szövetségtől nem érkezett írásbeli visszajelzés, szóban azt jelezték, 
hogy rendben van az anyag. Azért hoztuk be most a bizottságra és a testületi-ülésre, hogy ne 
késlekedjünk a pályázattal. Ha lesz írásbeli észrevétel, akkor azt annak megfelelően 
módosítjuk. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ez a megállapodás nincs-e ellentétben a TAO törvénnyel és a beadott pályázattal? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő 
Természetesen ezt is megnéztük és nincs ellentétben. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
A megállapodásban szerepel, hogy főbérleti díjat kell fizetni, de ennek az összege nem 
szerepel a megállapodásban. Hogy lehet aláírni egy olyan megállapodást, hogy nem tudják 
milyen pénzbeli kötelezettséget vállalnak? 
 
Nagy Ferenc ügyvezet ő 
Az érintett felek ugye az önkormányzat, az egyesület és a beruházó kft. Itt a bérleti díj mértékét 
tudjuk figyelembe venni, hogy mennyi a területnek a rajta lévő ingatlannak az értékcsökkenési 
leírása, hogy milyen költséggel jár ez a beruházó kft-nek és hogy megfeleljünk a 
jogszabályoknak, de ez nem haszonszerzési célú bérleti díj lesz, ezért nem rögzítettük ebben a 
megállapodásban. Mivel nemcsak az egyesület felé, hanem a szövetség felé is be kell nyújtani, 
így ezt nem akartuk a szerződésbe.  
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Kiegészítésként, ennek a megállapodást módosító okiratnak, ami most egységes szerkezetben 
van a bizottság előtt, a legfőbb célja az, hogy az önkormányzatnak a tulajdoni részesedését 
rendezi a kézilabdacsarnokból. Tehát az előző megállapodásban az önkormányzat a vagyoni 
hozzájárulás arányában, ami egy tetemes 369 millió forint nem szerzett tulajdoni részesedést a 
felépítményből. Most rendeztük, hogy az önkormányzat tulajdoni érdekeit védjük, hogy 
szerezzen részesedést ebből a csarnokból, hasonlóan a jégcsarnokhoz. Az előző 
megállapodás több körben, többféle egyeztetés kapcsán másféle gazdasági tanácsadó alapján 
került a képviselő-testület elé, mi ezt felülvizsgáltuk és úgy gondoljuk, hogy az 
önkormányzatnak az érdeke, illetve itt a vagyonvesztésnek az elkerülése végett, hogy ezt a 369 
millió forintot valamiféle tulajdoni részesedéssel ellentételezni kell. Tehát ez a lényege.     
 
Dr. Veres András ügyvéd 
A szerződés érvényességéhez szükséges, hogy a 14-es pontban jóváhagyja az önkormányzat 
képviselő-testülete, illetve az anyag elindul. Mikor megvan a képviselő-testületi határozat, akkor 
a részünkről ez a tartalom elfogadottnak tekinthető. Ha olyan érdemi vagy jogviszony érdekét 
érintő kérdésben változás van, akkor nekünk ismételten felül kell vizsgálni ennek az okiratnak a 
tartalmát. Erre van mód, mert akkor azt, el tudjuk fogadni és az önkormányzat érdeke, hogy 
módosítsuk.  
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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  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
339/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel megkötött megállapodás módosításáról 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, a 
hatvani 5331/39 hrsz. alatt felvett, 7753 m2 területű kivett, ipartelep megnevezésű ingatlanra 
tervezett beruházással kapcsolatos 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  
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
4. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felel ősségű Társaság 2015. II. félévi 
feladat-végrehajtási tevékenységér ől, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 
adózás utáni eredményének felhasználásáról 

  (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Smidné Vereb Julianna ügyvezet ő 
A képviselő-testületi ülésen nem leszek jelen. Így egy rövid tájékoztatást adott a bizottsági 
tagoknak a beszámolóval kapcsolatban. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
 
340/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
87. §-ára tekintettel a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. második 
féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
341/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 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.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a 
értelmében a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre szóló 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 83 429 eFt eszköz-forrás egyező 
végösszegével elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
342/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 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.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 20 476 eFt mérleg szerinti eredményét 
elfogadja, és akként határoz, hogy a 2015. évi mérleg szerinti eredményt az 
eredménytartalékba helyezi. 
 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató  Korlátolt Felel ősségű Társaság 2015. II. 
félévi feladat-végrehajtási tevékenységér ől, számviteli törvény szerinti beszámolójáról 
és adózás utáni eredményének felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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, nem  szavazat és tartózkodás 
nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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343/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 87. §-ára tekintettel a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
2015. második féléves feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
344/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a 
értelmében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre szóló 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét 6.204 eFt eszköz-forrás egyező 
végösszegével jóváhagyja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
345/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 310 eFt mérleg szerinti eredményét 
elfogadja, és akként határoz, hogy a 2015. évi mérleg szerinti eredményt az 
eredménytartalékba helyezi. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
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6. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató  Korlátolt Felel ősségű Társasággal 
megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és  nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek üzemeltetésér ől szóló közszolgáltatási szerz ődés módosításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Marján János bizottsági tag 
A bérleti díjakkal kapcsolatban, van egy határ, amit nagyon figyelni kell. Mi először nem nagyon 
örültünk, hogy ezt megkapja a kft., de most az látjuk, hogy viszonylag jó kezekben van és a 
tulajdonos részéről folyamatos odafigyelést igényel. Mindenféle instrukció nélkül meg kell 
oldani, hogy ez a cég stabil maradjon. Bízok benne, hogy ez működésképes marad. 
 
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, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
346/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások 
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla 
utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa közös megegyezéssel módosítja a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött, az önkormányzati 
tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. április 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi bel ső ellenőrzési jelentésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nagyon alapos belső ellenőrzési anyagot olvashatunk. A belső ellenőrzés megállapítása szerint 
egyes civil szervezetek, többszöri felszólításra sem számoltak el vagy nem megfelelően 
számoltak el a megkapott támogatással. Olyan is volt, hogy számla helyett banki kivonatot 
hoztak, ami nem érvényes. Én szeretnék javaslatot tenni, hogy módosítsunk új rendeletet, hogy 
amely civil szervezet nem számolt el az előírás szerinti módon és időre a kapott támogatással, 
az a következő gazdasági évben az kerüljön kizárásra a pályázati lehetőségből. Ez 
gyakorlatilag hűtlen kezelés a civil szervezetek részéről és az nem állapot, hogy valakinek 
utána kell járnia állandóan, van egy határidő, tudja hogy mire pályázik, mit használt fel, 
számlával igazolja és ne banki kivonattal. Azt gondolom, ha mi nem figyelünk arra, hogy 
törvényesen működjön a civil szervezet, az átadott közpénz, akkor nincs miről beszélni. 
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dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Fogjuk javasolni, hogy a belső ellenőrzés keretein túl közpénz felhasználást, illetve a 
támogatási összeg felhasználását azoknál a civil szervezeteknél, akik nagymértékű 
önkormányzati támogatást kapnak, itt a program kidolgozása már folyamatban van és 
szerintem polgármester úr fel fogja kérni az adott szakértőt arra, hogy egy adott anyagot tegyen 
le ezzel kapcsolatban. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Ezt én is észrevettem, amit a képviselő-asszony elmondott és annyi kiegészítést szeretnék, 
hogy az intézmények ellenőrzésénél is olyan sok hiba van, olyan hogy bérátsorolással és ez 
mindenféle szankció nélkül ez nekem megdöbbentő volt. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
A belső ellenőrzés a nevében is benne van, nem elsősorban egy szankcionáló jellegű 
ellenőrzés. Ez a vezető munkáját segítő ellenőrzés, tehát feltárja a rendszerben a rossz 
beidegződéseket, hibákat, hiányosságokat. Nagyon sok képzett HR-es szakemberek 
szembesülnek a hivatalban, tehát ezer féle árnyalatban lehet ezeket értelmezni. Ez amikor 
behozza a végzettséget igazoló okmányt, vagy még nem hozza be a papírt, de be kell sorolni, 
mert a kincstárnál le kell jelenteni, utána elő kerül egy papír, tehát ezt ne várjuk már el 
pedagógus végzettségű adott esetben egy óvodavezetőtől vagy ne várjuk már el, hogy hibátlan 
legyen. 
  
Palik Józsefné bizottsági tag 
Felső fokú végzettsége van és tudnia kell, amikor tovább képzést végez el egy kolleganő és az 
5 éves tanulmányi tervet beadja, elfogadásra kerül, elvégzi a kolleganő, akkor neki tudnia kell, 
hogy 1 évnél előbb besorolhatja. Van olyan vezető, aki számtalan egyszer csinálja, hogy jóval 
előbb sorolja, gyakorlatilag parkoló pályára teszi a kolleganőt 2-3 évvel előbb kapja meg azt a 
fizetést, amit még nem illetne meg és még az is hiba, hogy ha nem soroljuk át és őt veszteség 
éri. 
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Olyan hibák is feltárásra kerültek, aminek több évre visszanyúló előzménye van. Nem is az, 
hogy az elmúlt 1-2 évben.  
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Teljesen mindegy hogy ki volt a vezető és 5 éve vagy most van, egy óvodavezető azért 
óvodavezető, mert elvégezte a közoktatás vezetőit, tehát munkáltatói joga van, mivel ismernie 
kell a munkáltatói jogokat. Tudni kell a besorolást, tudnia kell hogy milyen végzettsége van, 
senki úgy el nem kezdheti a munkát egyetlen egy intézményben sem, hogy igazolja a 
végzettségét az okmányokkal, hitelesített másolat kerül a személyanyagban, miről beszélünk. 
Itt nem a dolgozó hibázik, itt egyértelműen az óvodavezető. Ő nem látja el jól a vezetői 
feladatot.   
 
dr. Szikszai Márta jegyz ő 
Az eredeti problémára visszatérve, amikor valaki kezel egy 20-100 fős személyi állományt, ott 
egy két besorolási hiba, ami korrigálható úgy hogy a dolgozó ne károsodjon, azért azt én nem 
gondolom, hogy fejlesztés terhe mellett kell hogy történjen.   
 
Szép Éva bels ő ellenőr 
Kihangsúlyozta, hogy a jogi értelmezéssel voltak itt problémák. Nem a vezető által voltak 
rosszul értelmezett jogszabályok, hanem nem volt egy kialakított séma rá. Ezek most már 
kialakultak, ezekre szakmai állásfoglalást kértünk le ennek kapcsán. Ezek egyedi esetek, 
aminek az eldöntése nem volt könnyű számunkra sem.  
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Palik Józsefné bizottsági tag 
Minden évben elmondom, hogy igenis kellene egy oktatási referens, aki ezeket a jogi dolgokat, 
a munkáltatói dolgokat segítené az intézményvezetőket. Nagyon nehéz úgy dolgozni, hogy 
nincs egy olyan hangsúlyos személy, aki ebben segítene. Nyílván a hivatalnak ezeregy dolga 
van és nincs oktatási referens. A legkisebb faluban is van, pedig ott csak egy-két dolog 
működik, mégis ott van annak a gazdája.  
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
A támogatási szerződésben kell megfogalmazni, hogy mivel kell elszámolnia és ha nem tud 
elszámolni egyszerűen fizesse vissza. 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Azért számolnak el banki kivonattal számla helyett. 
 
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,  nem szavazat és tartózkodás 
nélkül következ ő határozatot hozta: 
 
347/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 
2015. évi belső ellenőrzési jelentéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2015. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 

Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
8. napirendi pont 

Előterjesztés cserjék beszerzésér ől és szállításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen, tartózkodás és nem szavazat 
nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
348/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága, a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva  
a 2016. évben szükséges cserjék beszerzésével és hatvani helyszínre szállításával a Maróti 
Díszfaiskola  Kft.-t (székhely: 2252 Tóalmás, Peresi Dűlő) bízza meg bruttó 333.947,-Ft 
összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás  Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.)  önkormányzati 
rendelet 2/a mellékletében, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2016. évi kiadásai 
között “Fák, cserjék közterületre“ költséghelyen rendelkezésre áll. 
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9. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáró l  
Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról  és annak pénzügyi   
teljesítésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Marján János bizottsági tag 
Azt gondolom, hogy próbálja az önkormányzat a költségvetését működőképessé, rendben tenni 
és ezt sikerült is teljesen. Azt kívánom magunknak, hogy a 2016-os év legalább hasonló módon 
teljen el és gratulálok Marikáéknak. Köszönöm szépen. 
 
Gulyás Csaba könyvvizsgáló 
Tegnap készült el a könyvvizsgálói jelentés. Hitelesített záradékkal láttuk el a beszámolót, mint 
a tavalyi évben is. El kell, hogy mondjam sokkal jobb záradék került, mint 2014-ben. A tavalyi 
évben jelentős számköri változások voltak a tavalyi évben és ez nagyon megviselte a 
beszámolót. 2015-ben már gördülékenyebb volt és jobb anyagú beszámolóról beszélhetünk, 
mint a 2014-es évi. Örülök, hogy program váltás is van 2016-ban, ami úgy gondolom, hogy 
segíteni fogja a dolgozók munkáját. Sok lekérdezési problémák voltak a korábbi informatikai 
rendszerrel. Erre a váltásra nagyon oda kell figyelni, mert azért ez sok veszélyt is hordozhat 
magában, főként az átadásra gondolok. Elfogadásra javaslom a beszámolót és a bizottsági 
tagoknak további jó munkát kívánok és köszönöm a bizalmat. 
 
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 tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
349/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi 
zárszámadásáról, beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi gazdálkodásról 

és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt 

jóváhagyólag elfogadja. 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
350/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztés és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek. 
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10. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi adóztatási tev ékenységér ől szóló beszámoló 
elfogadásához 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Bánkutiné Katona Mária irodavezet ő 
Köszönetet szeretnék mondani az adóosztály dolgozóinak, hogy ilyen szépen teljesítettek. 
 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezet ő 
2015-ben az adóosztály kiemelkedő tevékenysége az elmúlt évben bizonyult meg, ezt már a 
korábbi években elkezdtük és én úgy gondolom, hogy az osztály dolgozói fejlődnek és bízom 
benne, hogy ezt tudjuk folytatni az idei évben és eredményt tudunk produkálni. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ehhez kellett a politika és a cégek, akik fejlesztenek és befizetik az adót. Ha ezek nem így 
lennének nem lehetne sportcsarnokunk. Az önkormányzatnak és az adó osztálynak köszönöm 
cégekkel történő megállapodásokat. Köszönöm az államnak, hogy azok a részek nem 
valósultak meg, amit az iparűzési adóval gondolkodtak. Köszönöm, hogy így állunk.  
 
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  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
351/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontjára történő hivatkozással 

az önkormányzat 2015. évi helyi adózási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Határidő: 2016. április 29. 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
11. napirendi pont 

Előterjesztés „Nagyméret ű műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésr ől  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Örömmel olvastam, hogy az önrész 30%-kal csökken, utána meg Offela Úr jelzi, hogy most neki 
hálóra van szüksége, már polgármester úr elmondta a februári testületi ülésen, ha jól 
emlékszem, hogy megadjuk a megfelelő anyagi támogatást és már nem szeretné, hogy Offela 
úrnak több kérését teljesíteni. Most megint oda adunk oldalhálóra, mert elég, hogy jelezte. Ezt 
nem tudom támogatni.  
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Marján János bizottsági tag 
Ha elolvastuk az anyagot, akkor benne van, hogy a támogatási szerződésben levonjuk ezt, 
akkor ez nullára fog kijönni. Ez nem az FC Hatvanról szól, nem kap több pénzt, hanem ez 
átcsoportosítás, ez a város vagyonát fogja növelni. Sokszor elmondtam és még sokszor 
elfogom mondani. Tehát ez nagyon fontos, hogy ha a városban történik valami, megvalósuló 
beruházások, aminek én nagyon örülök. 
 
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Csak annyi történt, hogy a támogatási szerződésből átcsoportosítunk és csak az MLSZ részéről 
lesz az önrész biztosítva. Ez működési támogatási koncepció. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúan 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, 1 nem 
szavazattal és tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
352/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „Nagyméretű műfüves pálya 
építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együtt az 
„Országos Labdarúgó Pályaépítési program, VIII. ütem” című pályázat keretében a Népkert – 
Sporttelepen, a hatvani 2638/2 hrsz.-ú ingatlanon kialakításra kerülő 111x72 méteres műfüves 
labdarúgópályához szükséges oldal labdafogó-háló elkészítésére forrást biztosít pótmunka 
szerződés keretében. A fejlesztés összege bruttó 5.204.448,- Ft, amelynek 30 % önerő része 
bruttó 1.561.334,- Ft. Az összeg a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 
12.) önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében szereplő „FC Hatvan működési támogatása” 
költséghelyről átcsoportosításra kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pótmunkához kapcsolódó dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő: 2016. április.29. (dokumentumok aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
353/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta „Nagyméretű műfüves pálya 
építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Futball Club Hatvan Egyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Népkert.; bejegyző végzés száma: Pk.60.187/1992/46; adószáma: 
19136840-2-10; bankszámlaszáma: 11739054-20132149 képviseli: Ofella Zoltán elnök) 
megkötött 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodást közös megegyezéssel a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodást módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2016. április 29. (együttműködési megállapodás módosítására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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12. napirendi pont 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának 
benyújtásáról 
 (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: 
 
354/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Média-Hatvan 
Nonprofit Közhasznú Kft. (3000 Hatvan, Madách u. 12.) a 2015. évről szóló számviteli törvény 
szerinti beszámolóját a képviselő-testület 2016. évi munkarendje szerinti 2016. május 26 – i 
ülésre terjessze elő. 
 

Határid ő: 2016. május 26. 
Felelős a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 
 
 
13. napirendi pont 

Előterjesztés a Kossuth téren elhelyezésre került mobi l műjégpálya üzemeltetésével 
kapcsolatos beszámolóról 
   (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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: 
 
355/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Kossuth téren elhelyezésre 
került mobil műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolóról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kossuth téren elhelyezésre került mobil 
műjégpálya üzemeltetésével kapcsolatos beszámolót elfogadja jelen határozat melléklete 
szerint. 

Határidő: 2016. április 29. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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14. napirendi pont 

Előterjesztés  a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. cégcsoport át szervezésének 
támogatásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Jószefné bizottsági tag 
Az előterjesztés nem tartalmazza, mondja már nekem valaki, hogy mennyibe érinti ez a téma az 
önkormányzatot? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Az önkormányzatot jelenleg nem érinti a Fejlesztési Bank kapcsolódó átszervezés. Viszont az 
önkormányzatok egységességét követve az állami irányítás részéről, mint támogatásképpen 
érinti az önkormányzatot, a szervezet minőségének javításával hátha kapcsolatba kerülhet az 
önkormányzat és ezért javasolja.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, 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: 
 
356/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Regionális Fejlesztési 
Holding Zrt. cégcsoport átszervezésének támogatásáról  szóló előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja az MFB Zrt. új modelljének 
megvalósítását és a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. regionális leányvállalatai 
zökkenőmentes megszüntetését. 

Határid ő: 2016. április 29. 

Felelős:  Hatvan város polgármestere  

 

 
15. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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: 
 
357/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati 
vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (iI. 23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek. 
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16. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/ 3 hrsz.-ú ingatlan bérbe 
adásáról 
 (Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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: 
 
358/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú 
hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbe adásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Dembinszky és Klapka utca sarkán  található, 
kivett közterület megnevezésű, 7405 m2  nagyságú ingatlan 3907 m2 nagyságú részét, a 
tárgyév május 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszakára havi bruttó 60.000,- Ft, azaz 
Hatvanezer forint szezonális bérleti díj,  tárgyév november 1. napjától április 30. napjáig terjedő 
időszakára havi bruttó 12.700.-Ft azaz Tizenkettőezer-hétszáz forint szezonon kívüli bérleti díj 
alkalmazásával és értékeken bérbe adja 10 év határozott időre a Skynetcomp Kft. (székhelye: 
3200 Gyöngyös, Táncsics út 4.; adószáma: 23059452-2-10; cégjegyzéksz.: 10-09-031381; 
képviseli: Dán Gyula ügyvezető) részére a pályázati felhívásban, valamint a pályázatban 
rögzített feltételekkel. 
Határid ő: 2016. április 30. (értesítésre, szerződéskötésre) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 

 

 
17. napirendi pont 

Előterjesztés a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdo nban álló ingatlanok 
vagyonkezelésbe adásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Miért célszerű átadni? 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
A vagyonkezelési szerződés az már egy élő szerződés. Itt az előterjesztésben benne van, hogy 
most már az önkormányzat tulajdonába került a szúnyogszigeten lévő minden ingatlan, illetve 
azok ingatlanok, amelyek a zagyvagáton futó kerékpárutat érintő területet, a pályázatot 
tekintetve nem adhatók vagyonkezelésbe. Itt gyakorlatilag az érvényben lévő  vagyonkezelési 
szerződés kerül kiegészítésre és azzal, hogy minden ingatlan az önkormányzat tulajdona. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
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359/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szúnyog szigeten 
önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 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 Kft-vel ( cg.: 10-09-032167, 
székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., képv.: Nagy Ferenc ügyvezető )  a Hatvanban 2014. 
február 28. napján megkötött, az ún. Szúnyog szigeten lévő önkormányzatitulajdonú 
ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződést  a határozat mellékletét képező tartalommal 
módosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a   módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2016. május 5. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
 
18. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakáso k és helyiségek bérletér ől és 
elidegenítésér ől szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet mó dosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
360/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és a mellékelt rendelet-tervezetet 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
19. napirendi pont 

Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal tö rténő helyi személyszállításról 
szóló közszolgáltatási szerz ődés módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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: 
 
 



210 

 

 

 

361/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a menetrend szerinti 
autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló köz6szolgáltatási szerződés 
módosításáról elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
szerződés módosítás szerint módosítja a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-
vel (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) megkötött menetrend szerinti 
autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződést.   
 
Határidő: 2016. április 30. (szerződésmódosításra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
20. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemm el kapcsolatos döntésr ől 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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: 
 
362/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelemmel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Lőrincz Szilvia 
(lakóhelye: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 7. 8. ajtó) részére, hogy a 3000 Hatvan, Gódor Kálmán u. 
7. 1/3. szám alatti önkormányzati bérlakásban két szobaajtóra és az erkélyajtóra saját 
költségére redőnyt szereltessen fel, azzal, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor azt saját 
költségére az állag sérelme nélkül leszerelteti. A Képviselő-testület nem járul hozzá a 
gipszkartonozási munkákhoz, mert műszakilag nem indokolt és a lakószoba alapterülete 
lecsökkenne az átalakítást követő funkcióváltozás eredményeként. 

Határidő: 2016. május 10. (kérelmező értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
21. napirendi pont 

Előterjesztés tervezési feladatokkal kapcsolatos dönté sekről 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 2 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
363/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tervezési feladatokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kazinczy utca közelében 
kialakítandó gyalogátkelő-hely engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésével Dobi Attila 
egyéni vállalkozót bízza meg (székhely: 3300 Eger, Joó János u. 1.)   mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 190.000,- Ft (alanyi ÁFA-mentes) összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 12.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. május 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
364/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a tervezési feladatokkal 
kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja 
a képviselő-testületnek: 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Balogh Ádám utca Bercsényi utca 
kereszteződésénél kialakítandó gyalogátkelő-hely engedélyezési és kiviteli tervének 
elkészítésével a Monaliza Bt.-t bízza meg (székhely: 3390 Füzesabony, Egyetértés u. 2. II./12.)  
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt, bruttó 285.750,- Ft összegben. 
Pénzügyi forrás a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II. 12.) önkormányzati 
rendeletben az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2016. május 15. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
Hatvan, 2016. április 13.           
 
 
22. napirendi pont 

Előterjesztés központi irattár felújításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, az előterjesztés határozati 
javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
365/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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, Kossuth tér 2. szám alatti Hatvani 
Közös Önkormányzati Hivatal régi, központi irattárának felújítási munkáival a PALOBAN-BAU 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky utca 15.) bízza meg bruttó 939.312,- Ft összegben, 
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendeletben a Közös Önkormányzati Hivatal feladatai között irattár rendezése költséghelyen áll 
rendelkezésre. 
 
 
23. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város vízkárelhárítási tervének m ódosításával kapcsolatos 
döntésekr ől 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
 
366/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város vízkárelhárítási 
tervének módosításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 61/2016. (I. 28.) számú képviselő-testületi 
határozatot hatályon kívül helyezi. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
367/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta Hatvan város vízkárelhárítási 
tervének módosításával kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
      
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan város vízkárelhárítási tervének 
módosítási munkálataival a VITUKI Hungary Kft. (székhely: 1173 Budapest, Mendei utca 3.) 
bízza meg bruttó 1.079.500,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben az „Általános tartalékkeret” terhére kerül biztosításra. 
 
Határidő: 2016. május 25. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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24. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdh ulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadásáról. Bes zámoló a Társulás 2015. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítésér ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következ ő határozatokat hozta: 
 
368/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadásáról, 
beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 
mellékletét képező, a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás 2015. évi zárszámadási javaslatát, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         4 314 478 e Ft-ban 

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét   4 312 455 e Ft-ban 
állapítja meg. 

A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában az 1. sz. mellékletben 
található. 

Egyenleg: 2 023 e Ft 
 
Határidő: 2015. április 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
369/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadásáról, 
beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadási 
javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
A Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
pénzmaradványa: 2 023 e Ft, mely az alábbiakban kerül felhasználásra:  

� vásárolt termékek és szolgáltatások: 2 023 e Ft 
 
Határidő: 2015. április 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
370/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi zárszámadásáról, 
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beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás vagyonmérlegét 3 243 852 e Ft főösszeggel 
elfogadja. 
A Társulás vagyonmérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
Határidő: 2015. április 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
 
25. napirendi pont 

Előterjesztés a Járási Szint ű Esélyteremt ő Programterv elfogadásáról  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, 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: 
 
 
371/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Járási Szintű Esélyteremtő 
Programterv elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a felülvizsgálat után módosított 
Járási Szintű Esélyteremtő Programtervet. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a dokumentum aláírására.   
 
Határid ő: 2016. április 29. (aláírásra) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
26. napirendi pont 

Előterjesztés ”Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program a h atvani óvodákban” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésekr ől 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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:  
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372/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-
Sport Program a hatvani óvodákban” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani 
az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport 
Program” (továbbiakban: Program) című felhívására a Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda területén 
(székhelye:3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), egy 7x14 méteres műfüves pálya kialakítására, 
utánpótlás-nevelésre és óvónőképzésre. A képviselő-testület a Program megvalósításához az 
Alapítványon keresztül önrészt biztosít, melynek becsült értéke max. bruttó 2.850.000,- Ft. Az 
önerő Hatvan város 2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő: 2016. április 29. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
373/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-
Sport Program a hatvani óvodákban” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani 
az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport 
Program” című felhívására a Hatvani Csicsergő Óvoda területén (székhelye:3000 Hatvan, 
Mészáros Lázár út 49-51.) egy 7x14 méteres műfüves pálya kialakítására, utánpótlás-nevelésre 
és óvónőképzésre. A képviselő-testület a Program megvalósításához az Alapítványon keresztül 
önrészt biztosít, melynek becsült értéke max. bruttó 2.850.000,- Ft.  Az önerő Hatvan város 
2017. évi költségvetésébe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő: 2016. április 29. (pályázat benyújtására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
374/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-
Sport Program a hatvani óvodákban” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” 
című pályázatok előkészítésére és lebonyolítására pályázati munkacsoportot választ. A 
munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott Pályázati 
és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Kondek Zsolt képviselő; 
2.) Tormáné Tóth Éva Hatvani Csicsergő Óvoda vezetője; 
3.) Pető Lászlóné Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda vezetője; 
3.) Tuzáné Füzér Judit pályázati ügyintéző. 

 
Határid ő: 2016. április 28. (munkacsoport megalakulására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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27. napirendi pont 
Előterjesztés a „Felvidéki magyar értékeink felkutatás a a Hatvani Helyi Értéktár 
közrem űködésével” cím ű pályázathoz szükséges informatikai eszközök 
beszerzésér 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: 
 
375/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva 
a HUNG-2015/3596 azonosítószámú, „Felvidéki magyar értékeink felkutatása a Hatvani Helyi 
Értéktár közreműködésével” című pályázat keretén belül az Informatikai eszközök 
beszerzésével Bertók Gabriella egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 4. 1. 
em. 1.) mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bízza meg bruttó 399.993,- 
Ft összegben. Pénzügyi forrás a pályázati támogatásból biztosított. 

 
 
28. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervsze rű és időszerű karbantartási 
feladattervvel kapcsolatos döntésr 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: 
 
376/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6. 
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati működtetésű Kocsis Albert 
Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola (Hatvan, Balassi Bálint út 36.) egyes helyiségeinek 
festésével az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 
250.000,- Ft összegben, bruttó 402,72 Ft / m2 egységáron, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a 2016. évi intézmény felújítások költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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29. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlan kerítés ének javításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Milyen ingatlan van ott, önkormányzati vagy magánház? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Önkormányzati tulajdonú ingatlan. 
 
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  5 igen szavazattal , tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
377/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 önkormányzati tulajdonú 
Hatvan, Bányász u. 6. szám alatti ingatlan kerítésének betonoszlop cseréjével az IBBL-MOGUL 
Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.) bízza meg bruttó 16.000,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a Város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
30. napirendi pont 

Előterjesztés Papp István önkormányzati képvisel ő járdafelújítási és képvisel ői kerete 
egy részének felhasználásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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:  
 
378/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Rákóczi út 59., valamint a 
73/A számú ingatlanok előtti rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszok javítási munkáival a 
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 
801.005,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási 
kerete terhére rendelkezésre áll. 
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379/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Rákóczi út (Móra Ferenc 
utca – Esze Tamás utca közötti szakasz) rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival a 
KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 3.266.604,-
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási 
kerete terhére 3.198.995,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között Papp István 
önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 67.609,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 
380/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Doktay Gyula utca 13-15. 
számú ingatlanok előtti rossz állapotú betonjárdáinak javítási munkáival a KOROKNAI-ÉPÍTŐ 
Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 839.542,-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 Papp István önkormányzati képviselő 
képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
 
31. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képvisel ő járdafelújítási kerete egy 
részének felhasználásáról 
 (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: 
 
381/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Bányász utca 4-6. számú 
ingatlanok előtti rossz állapotú betonjárdák javítási munkáival a Fat-boy Metal Kft.-t (székhely: 
3021 Lőrinci, Hámán Kató u. 17.) bízza meg bruttó 457.650,-Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 
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32. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képvisel ő képvisel ői kerete egy részének 
felhasználásáról 
 (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: 
 
382/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Barcsay Jenő utca csapadékvíz elvezető 
nyílt árok szakaszainak javítási munkálataival a COMP-TERV Ingatlanforgalmazó, Tervező, 
Kivitelező Kft. -t (székhely: 1042 Budapest, Árpád út 8-12.) bízza meg bruttó 1.479.042,- 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, Nádas Sándor önkormányzati képviselő 
képviselői kerete költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

 
33. napirendi pont 

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

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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:  
 
383/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Madách utca, a Széchenyi 
utca, a Horváth Mihály út, a Zsilip utca rossz állapotú aszfaltos járdaszakaszainak a javítási 
munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg 
bruttó 2.074.824,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
384/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Mikes utca rossz állapotú 
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betonjárdáinak a javítási munkáival a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron 
utca 22.) bízza meg bruttó 1.846.176,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
385/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Dózsa György utca, a 
Szent Mihály utca, a Zsilip utca, a Köztársaság útja rossz állapotú betonjárdáinak a javítási 
munkáival a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 
1.304.393,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő 
járdafelújítási kerete terhére 79.000,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások között 
Köves Gábor Nándorné önkormányzati képviselő képviselői kerete terhére 1.225.393,-Ft erejéig 
rendelkezésre áll. 
 

 
34. 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 kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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:  
 
386/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Mikes utcában az aszfaltos 
útburkolat utáni 50 méter hosszú szakaszon sárrázó kialakításával a KAVICSÚT Kft.-t 
(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 523.875,-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 Köves Gábor Nádorné önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
387/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Mikes utca rossz állapotú 
földutas szakaszainak zúzottkő feltöltéssel való javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 
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1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 254.000,-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 Köves Gábor Nádorné önkormányzati 
képviselő képviselői kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
 
35. napirendi pont 

Előterjesztés a Boldogi úti sporttelep végleges villam osenergia ellátásáról 
 (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: 
 
388/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 hatvani 24442 hrsz.-ú 
ingatlan végleges villamos energia ellátását biztosító villamos fogyasztásmérőhely, valamint 
földkábel kiépítési munkáival Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 
u. 8.) bízza meg bruttó 4.156.202,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendeletben a felhalmozási kiadások között a Lokomotív Sport Egyesület, MÁV tanműhely, 
MÁV kertészet elektromos ellátása költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
 
36. napirendi pont 

Előterjesztés a 313/2016. (IV. 12.) és 314/2016. (IV. 12.) számú bizottsági határozatok 
módosításáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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:  
 
389/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja a 313/2016. (IV. 12.) számú határozatát az alábbiak 
szerint: 
- A határozat szövegében „a Mészáros Lázár út 61. számú ingatlan előtti aszfaltos 
járdaszakasz” szövegrész helyébe „az Apafi utca betonjárdáinak a” szöveg lép. 
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390/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja a 314/2016. (IV. 12.) számú határozatát az alábbiak 
szerint: 
- A határozat szövegében „az Apafi utca betonjárdáinak a” szövegrész helyébe „a Mészáros 
Lázár út 61. számú ingatlan előtti aszfaltos járdaszakasz” szöveg lép. 
 
 
37. napirendi pont 

Előterjesztés belterületi csapadékvíz hálózat szakági térképének digitalizálásáról 
 (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: 
 
391/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva úgy 
dönt, hogy a FlexiTon Információtechnológiai Kft.-t (székhely: 1115 Budapest, Bártfai utca 54. I. 
em.) bízza meg Hatvan város belterületi csapadékvíz hálózat szakági térképének 
digitalizálásával bruttó 1.143.000,- Ft összegben, a csapadékvíz hálózat digitális 
változásvezetési feladatok ellátásával bruttó 8.890,- Ft / 100 m egységáron legfeljebb bruttó 
500.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a „csapadék szakági tervek 
digitalizálása” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
38. napirendi pont 

Előterjesztés forgalomtechnikai módosításokról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Marján János bizottsági tag 
Értem, hogy a Rákóczi úton kell, de miért nem lehet a város többi útjait is? Módosítsuk már, ne 
csak a Rákóczi út legyen. 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
A Rákóczi úton azért hoztuk be, mert az üzlet tulajdonosok jelezték, hogy a kerékpárút a másik 
oldalon van és ennek ellenére a kerékpárosok a járdán közlekednek és az üzletből kilépőket 
több esetben majdnem elütötték. Ez egy kritikus szakasz, túltáblázásnak minősül, mert elvileg a 
kresz szerint, ha meg van, hogy hol van a kerékpárút, akkor nem lehet a másik oldalon és a 
főútvonalon sem közlekedni kerékpárral. Ez a gyalogosok biztonsága érdekében tesszük mi ezt 
a javaslatot a túltáblázásra.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Gyakorlatilag a Klapkán kettő lesz, ugye? 
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Schósz Gabriella irodavezet ő 
Három fekvőrendőr lesz. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja 
egyhangúan 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:  
 
392/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Rákóczi úton, a 
Mészáros Lázár utca és a Gábor Áron utcák közötti szakaszon az 1. melléklet alapján, KRESZ 
142/a típusú „Kerékpáros útirány jelzőtáblák” kerüljenek elhelyezésre. 
 
393/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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, Klapka utca 2-9. 
sz., 15-20. sz. és a 46. sz.-ú ingatlanok előtt a forgalomcsillapító küszöbök kerüljenek 
elhelyezésre, valamint a 40 km/h sebességkorlátozás kerüljön 30 km/h-ra csökkentésre, a 
táblák cseréjével.  
 
 
39. napirendi pont 

Előterjesztés padkarendezési munkálatokról 
 (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: 
 
394/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Hatvan város területén a 
padkarendezési munkálatok az elvégzésével a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg bruttó 656.082,-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 a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
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40. napirendi pont 

Előterjesztés útburkolat javítási munkáiról 
 (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: 
 
395/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Kölcsey Ferenc utca 52. 
számú ingatlan előtti útburkolat javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 
Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 396.240,-Ft erejéig. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
 
41. napirendi pont 

Előterjesztés külterületi utcanév táblák gyártásáról é s telepítésér 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: 
 
396/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 külterületeken található 
közterületi utcanévtáblák legyártásával és telepítésével Őszi József egyéni vállalkozót 
(székhely: 3000 Hatvan, Teleki utca 32/b) bízza meg 300.000,-Ft (alanyi ÁFA-mentes)  
keretösszegig 30.000,-Ft/db (alanyi ÁFA-mentes) egységáron, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
42. napirendi pont 

Előterjesztés Radnóti téri járdasziget javítási munkái ról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban 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: 
 
397/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 Radnóti téri körforgalom 
egyik járdaszigete szegélyköveinek a cseréjével 17 méter hosszú szakaszon, és az aszfaltos 
járdaburkolat 51 m2 felületű javítási munkáival a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, 
Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg bruttó 615.315,-Ft erejéig. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
 
43. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken é s ingatlanon történ ő 
fakivágásokról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 7 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
398/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja a hatvani 3051 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Petőfi S. u. 
41. számú ingatlan előtt 1 db vérszilva  kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db 
gömbkőris  beültetésével kerüljön pótlásra az ingatlan előtti  közterületen. 
 
399/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja a hatvani 2405 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Tüzér u.10. 
számú ingatlan előtt 3 db díszalmafa  kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák 3 db mezei 
juhar  beültetésével kerüljenek pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen. 
 
400/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja a hatvani 401 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Wesselényi u 
34. számú ingatlan előtt 2 db nyírfa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák  2db nyírfa  
beültetésével kerüljenek pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen. 
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401/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja a hatvani 3826 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Dembinszky 
u. 1. számú ingatlan előtt 1 db hársfa  kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa  1 db mezei 
juhar beültetésével kerüljön pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen 
 
402/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja hatvani 2123 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Mohács u. 1. 
számú ingatlan előtt  2 db meggyfa, a Mátyás király u. 4. számú ingatlan mellett 2 db akácfa  
kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fák  4 db ezüstjuhar  beültetésével kerüljenek pótlásra a 
Horváth Mihály úti közterületen. 
 
403/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja hatvani 762 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Kölcsey u. 6. 
számú ingatlan előtt 1 db gesztenyefa   kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db nyírfa  
beültetésével kerüljön pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen. 
 
404/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 tulajdonosi hozzájárulását 
adja hatvani 3978/21 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú területen, természetben a Hajós Alfréd u. 
3. sz. ingatlanon 1 db gyertyánfa    kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db korai juhar 
beültetésével kerüljön pótlásra a Horváth Mihály úti közterületen. 
 
 
44. napirendi pont 

Előterjesztés Dózsa György út forgalmi rend módosításá ról 
 (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 határozatokat hozta: 
 
405/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési 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 hatáskörben eljárva úgy dönt, hogy a Hatvan, Dózsa György u. 40. 
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sz. ingatlan elé „Veszélyes útkanyarulat jobbra” tábla, az út teljes szakaszára vonatkozóan 30 
km/h sebességkorlátozó táblák kerüljenek elhelyezésre.  
 
 
45. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város forgalmi rend felülvizsgála tának elfogadásáról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Nincs kifogásom, örülök, hogy rájöttünk, hogy mérhetetlenül rossz a közlekedés viszonyok. 
Rendőrkapitány úrral beszéltünk róla, hogy továbbra is fennáll az a probléma, akik újhatvanból 
jönnek és ott van a kanyarodó sáv, ami lemegy a boldogi út felé, ott nagyon sokan bemennek, 
aki a híd tetején áll az pedig a haját tépi mikor ér be. Esetleg, nem tudom, csak javaslatként, 
hogy a záróvonalat lehetne meghosszabbítani, mert akkor nem tudna besorolni és előzni a 
sorban állókat. Akkor a rendőrök is tudnának büntetni. Nem értek ehhez, de ez mérhetetlen 
nagy probléma és nagyon sokan elkésnek a munkából hiába indul el időben. Nagyon sokan 
nem veszik figyelembe a kresz szabályokat és bemegy abba a sávba, arról nem beszélve, hogy 
nem megy a vasútállomás felé, hanem bemegy a gyár elé, ami ugye szabálytalan. 
  
Kondek Zsolt állandó meghívott 
Kresz szerint szabályosan közlekednek, mivel Magyarországon jobbra tartási kötelezettség van. 
Annak idején ez a csomópont úgy lett kiépítve, hogy kettős sávos a csomópont, a szabályosan 
a főútvonalon haladok mindegy, hogy külső vagy belső sávba halad. A belső sávból kívülre 
azok mennek be, akik átakarnak jutni a körforgalom által a 21-es út felé, tehát szabályosan 
közlekedik aki a jobb oldali sávból sorol be a bal oldali sávba, ami tulajdonképpen jobbra elfogy. 
Itt a cipzár elv működik. A cipzár elvet kellene a hatvaniaknak továbbítani. Magyarországon 
nincs olyan tábla, ami ezt irányítaná, ezt kölcsönös udvariassággal szokták megoldani. 
Budapesten már ez nagyon jól működik. Itt az autósok kultúrájával van probléma.  
 
Marján János bizottsági tag 
Olvasom, tervezett forgalomtecnikai lokális problémák megoldása. Mi most ezt eldöntjük és ez 
lesz, vagy véleményezzük? 
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Jelen pillanatban véleményezés és hogy a javaslatokból mit fogunk végrehajtani ezt követően 
fog történni a döntés. 
 
Marján János bizottsági tag 
A főút felújítása ebben az évben elkezdődik? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Már el is kezdték a Rákóczi úton. 
 
Marján János bizottsági tag 
A kerékpárutat megcsináltattuk, most akkor mi történik?  
 
Papp István bizottsági elnök 
Szerintem föl lesz szedve az aszfalt.  
 
Tóth Ivett osztályvezet ő 
A Horváth Mihály úttal kapcsolatban, jelenleg holnap jönnek helyszíni ellenőrzésre, de azzal 
együtt, hogy az útkezelő értesítette az önkormányzatot, hogy elkezdődött a a beruházás akkor 
írt egy levelet a polgármester úr a minisztériumnak, már egyeztettek a közúttal. A támogatási 
szerződés szerint jelentettük és kezelni fogjuk, tehát ezt egyeztettük. Az utat felmarják és újra 
aszfaltozzák, szintbe hozzák. 
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Schósz Gabriella irodavezet ő 
A közútkezelő által végzett felújítás során burkolat felújításra és kisebb javításokra kerül sor.  
  
Marján János bizottsági tag 
Festeni fogják?  
 
Schósz Gabriella irodavezet ő 
Igen, ott ahol korábban is festve voltak ott festik az útburkolatot. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, ezért az előterjesztés 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  4 igen szavazattal , 1 tartózkodással 
és nem szavazat nélkül a következ ő határozatot hozta: 
 
406/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Hatvan Város forgalmi rend 
felülvizsgálatának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város forgalomtechnikai 
felülvizsgálatának tervdokumentációját. 

Határidő: 2016. április 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
46. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok életkezdési támogatásának megál lapításáról 
 (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: 
 
407/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési 
támogatásáról  szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

 
Dienes Eszter, Guba Rozina, Kosovics Dániel, Hordós  Pamela, Bajusz Barnabás, 
Tóth Zétény, Kovács Lujza, Marzahn Milán, Czuppon A mira, Kopka Nikolett, 
Balogh Áron, Fodor Lili, Csanálosi Nóra, Blazsek Li li, Püspöki Péter, Mariták 
Izabella, Jávorszki Kristóf, Kis Petra, Balogh Lili  40.000,- Ft egyszeri önálló 
életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 
igénybe; 
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2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 760.000,- Ft – azaz 
hétszázhatvanezer forint – támogatást biztosít Hatvan város 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a szociális feladatokban 
szereplő „babakötvény” előirányzat terhére. 

 
           
 Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
47. napirendi pont 

Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügy i Szolgálat 2015. évi 
költségvetésének módosításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
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:  
 
408/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. 
és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi 
költségvetésének módosítását: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét             319.343,- ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét  322.288,- ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
409/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat 1. 
és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi költségvetésének módosítását: 
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a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            321.585,- ezer Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 321.585, - ezer Ft-ban 
állapítja meg. 

 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan Város Polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
 
48. napirendi pont 

Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségüg yi Társulás és a Társulás által 
fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügy i Szolgálat 2015. évi 
költségvetésének módosításáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság 5 tagja egyhangúan 
elfogadta, hogy a határozati javaslatokról egyben történjen a szavazás, ezért az előterjesztés 4 
határozati javaslatát szavazásra bocsátotta. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  5 igen  szavazattal, tartózkodás és 
nem szavazat nélkül a következ ő határozatokat hozta:  
 
410/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2015. évi zárszámadásáról, beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat  1. 
és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 2015. évi 
zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 
 

a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét         262.594 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét     264.686 e Ft-
ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a társulás vonatkozásában ezen határozat 1. és 2. 
mellékletében találhatóak. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
411/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2015. évi zárszámadásáról, beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta ezen határozat  1. 
és 2. mellékletét képező, a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak 
mellékleteit, melyek az alábbi tételeket részletezik: 

 
a) finanszírozási műveletek bevételével és pénzforgalom nélküli bevételekkel 
(pénzmaradvánnyal ) csökkentett bevételi főösszegét            313.473 e Ft-ban 
 
b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 312.280 e Ft-ban 
állapítja meg. 

 
A bevételek és kiadások megbontása a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
vonatkozásában ezen határozat 3. és 4. mellékletében találhatóak. 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat tényleges létszámát ezen határozat 5. 
melléklete alapján elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
412/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2015. évi zárszámadásáról, beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás és az általa fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat 2015. évi zárszámadási javaslatát, annak mellékleteit, melyek az alábbi 
tételeket részletezik: 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás maradványa: 0 Ft. 
 
A Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat maradványa: 2046 e Ft, mely az 
alábbiakban kerül felhasználásra:         

dologi kiadás:   2046 e Ft 
 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
413/2016. (IV. 27.) számú pénzügyi, gazdasági és vá rosfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás és a Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat 2015. évi zárszámadásáról, beszámoló a Társulás 2015. évi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás vagyonmérlegét (Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat) 2464   e Ft 
főösszeggel elfogadja. 
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A Társulás vagyonmérlegét ezen határozat melléklete tartalmazza. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
49. napirendi pont 

Pályázatbontás  
 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
A képviselő-testület múlt havi ülésén hozott határozatot arról, hogy azon lakásokat, amelyek a 
felújítása gazdaságosan nem megoldható azok értékesítésre kerüljön borítékos formában 
pályázat keretében. A 14 lakásra vonatkozó pályázatra igen nagyarányú érdeklődés 
mutatkozott, mindenek ellenére 5 lakásra érkezett pályázat. Van két lakás, amelyre kettő 
pályázó pályázott. Akkor most ahogy érkeztek a pályázatok sorban bontanám a pályázatokat. 
 
Az első a 3018/2/A/1 hrsz-ú Erzsébet tér 3. fsz. 32 m2 nagyságú ingatlan forgalmi értéke 2 
millió forint.  
Tehát a pályázati kiírás feltétele volt, hogy az ajánlati biztosíték a mindenkori vételárnak a 10%-
át meg kell fizetni ajánlati biztosítékként. A pályázó befizetését ellenőriztem. 
 
1. pályázó: Kun Lajos és párja vételi ajánlata 2.100.000,- Ft.  
A pályázatban leírtakat felolvasta. 
 
2. pályázó ugyanerre a lakásra: Harangozó Roberta, mint a T&R Fusion Kft. ügyvezetője vételi 
ajánlata 2.621.000,-Ft. 
A pályázatban leírtakat felolvasta. 
 
A második 3978/55/A/32 hrsz-ú Hatvan, Pázsit út 11. I/15. 55 m2 nagyságú ingatlan forgalmi 
értéke 3 millió forint. 
Egy pályázat érkezett be rá. 
Pályázó neve Molnár Zsolt, Molnár Zsoltné a vételi ajánlati feltételeket elfogadjuk, befizették az 
ajánlati biztosítékot.  
A pályázatban leírtakat felolvasta.  
 
A harmadik 4604/18/A/15 hrsz-ú Tabán u. 22. IV.em. 16. 52 m2 nagyságú ingatlan forgalmi 
értéke 3 millió forint. 
Pályázó neve Balázsné Lovas Emese vételi ajánlata 3 millió forint.  
A pályázatban leírtakat felolvasta. 
 
A negyedik Tabán u. 22. IV.em. 15. 55m2 nagyságú ingatlan forgalmi értéke 2.400.000,- Ft. 
Pályázó neve: Buron Krisztián Zsolt vételi ajánlata 2.810.000,- Ft. 
A pályázatban leírtakat felolvasta. 
 
Az ötödik 4604/18/A/12 Tabán u. 22. III/11. 52m2 nagyságú ingatlan forgalmi értéke 2.800.000,- 
Ft. 
Három pályázat érkezett. 

I. NIELLO Bt. Juhászné Oláh Edit vételi ajánlata 2.800.000,- Ft. 
II. Földesi József vételi ajánlata 3.250.000,- Ft. 
III. Kátainé Ocsovai Mária vételi ajánlata 3.200.000,- Ft. 

 
A hatodik ami nem lakásra vonatkozik, hanem üzelethelyiség az Erzsébet tér 3. sz. alatti 30 m2 
nagyságú üzlethelyiség. A bérleti díj 50e Ft/hó 5 éves határozott időre történő bérbe adásáról 
szól. 
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Egy pályázat érkezett SPARTAN Bt. ügyvezetője Tari Zoltán, ő jelenleg is az üzletben 
tevékenykedik. Itt a pályázati kiírásban benne volt, hogy megszerzési díjként minimum a 
kétszeri bruttó bérleti díjnak megfelelő összeg az elvárható, ennek ellenére ő 557.000,- Ft-os 
megszerzési alapdíjat ajánl föl, amelyet a szerződéskötéskor egy összegben fizetne ki. Nincs 
adótartozása, az adóigazolást is csatolta. Ennek alapján a pályázata a pályázati kiírásnak 
megfelel.  
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Akkor név szerint a nyertes pályázók: 
Harangozó Roberta 
 
Palik Józsefné bizottsági tag 
Ő mint cégvezető pályázott ugye? 
 
Dr. Kovács Éva aljegyz ő 
A cég egy elkülönült jogi személy. Tehát ott nem az ügyvezető pályázott, hanem a cég. Ez a 
kérdés. 
 
 Dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Valóban nem volt kikötve.  
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
A pályázatban saját maga vagy hozzátartozója lakhatását kívánja megoldani a lakás 
megvásárlásával. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Ő, mint ügyvezető lakhat ott. 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Ha saját maga lakhatóságát kívánja biztosítani. 
 
Marján János bizottsági tag 
Ő adta a legmagasabb ajánlatot? Ki ez a cég? 
 
Köves Gábor Nándorné bizottsági elnökhelyettes 
Igen. Harangozó Roberta, ő adta, a T&R Fusion Kft. 
 
Rékasi Éva osztályvezet ő 
Tehát 2.000.000,- Ft volt a forgalmi érték és az ő ajánlata 2.621.000,- Ft, mint a kft. ügyvezetője 
adta be a pályázatot, mint cég úgy pályázik. 
A másik pályázó Kun Lajos és élettársa, ők a Robert Bosch dolgozói és 2.1000.000,- Ft-ot 
ajánlottak. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor aljegyző asszony, ilyenkor mi a teendő? 
 
Holnap reggel lesz rendkívüli bizottsági ülés és ennek a lakás jogi tisztázására, holnap 
döntsünk. Aljegyző asszony, akkor ezt holnapig elnapoljuk jó?  
 
dr. Kovács Éva aljegyz ő 
Jó. Mérlegeljük. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Akkor 4 lakásra megvan a nyertes pályázó, azok akik a legmagasabb vételi árajánlatot adták és 
az ötödikről pedig holnap döntünk. 
 




