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

Bizottság 2017. május 24-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
kistermében megtartott nyílt üléséről 

 
Jelen voltak: 

Papp István  bizottsági elnök 
Kondek Zsolt    bizottsági elnök-helyettes  
Bagi Miklós    bizottsági tag   

 
Később érkezett: 
     Marján János   bizottsági tag   
 
Igazolt távollét:  
     Palik Józsefné     bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   
 dr. Szikszai Márta  jegyző 
 dr. Kovács Éva   aljegyző 
 dr. Veres András  ügyvéd 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Gulyás Katalin   városi főkertész 
 Dudásné Csikós Ágnes  általános igazgatási osztályvezető 
 Rékasi Éva    számviteli, vagyonnyilvántartási -és kezelési osztályvezető 
 Tóth Ivett   pályázati osztályvezető 
 Nagy Ferenc   Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  

Múzeum Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Bagyinszki Gyula  Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Soós Péter   Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és  

Környezetvédelmi Nonprofit Kft. Társaság ügyvezetője  
 Maruzsné Németh Beáta Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
 Tyukodiné Márkus Marianna Integrált Könyvtár és Muzeális Gyüjtemény intézményvezetője 
 Havassy Kálmán  Hatvani Szolgáltató Intézmény 
 Gyuricza Zoltán  Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
 Basa István   3000 Hatvan, József A. u. 2.  ingatlan tulajdonosa 
 Basa Istvánné   3000 Hatvan, József A. u. 2.  ingatlan tulajdonosa 
 Makai Beatrix   jegyzőkönyv vezető 
  
Papp István bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság határozatképes, az 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van, egy fő igazoltan van távol, 
egy fő később érkezik. 

Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az 
elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró 
bizottsági tag Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
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Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét és kérte, hogy vegyék le a meghívón feltüntetett 

19. számú (Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre 
szóló módosításáról), 

 és a 

31. számú (Előterjesztés Papp István önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének  
felhasználásáról) előterjesztéseket a napirendről. 

Kérte, hogy erről szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a meghívón feltüntetett 19. és 31. számú napirendi pontok 
lekerüljenek a napirendről. 

 
A bizottság elnöke kérte, hogy vegyék fel a meghívón feltüntetett napirendi pontok után a következő 
napirendi pontokat: 
 

- Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, 
a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi 
rendelet, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi 
egyeztetéséről szóló új önkormányzati rendelet magalkotásáról 
(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
Előterjesztő : Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 

- Előterjesztés „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltató feltételeinek 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő : Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető, 

 
továbbá kérte, hogy első napirendi pontként tárgyalják meg a meghívó 33. pontjában feltüntetett, 
„Előterjesztés a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról” című napirendi pontot. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy erről szavazzanak. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta, hogy fenti két előterjesztést felvegyék a napirendre, és 1. napirendi pontként 
kerüljön tárgyalásra a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról szóló előterjesztés. 
 
Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a napirendet. 
 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
263/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága a 2017. május 24-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 
 
 

1. Előterjesztés a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő, előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
2. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő : Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 
3. Beszámoló a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 

2016. évi tevékenységéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

4. Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának és a 
felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves 
beszámolójáról, jegyzett tőkéjének változásáról és alapszabályának módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

6. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
„végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának, közhasznúsági mellékletének 
elfogadásáról, bejegyzett könyvvizsgálójának cégjegyzékből való törléséről, és a felügyelőbizottság 
tagjainak újraválasztásáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
 

7. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére 
vonatkozó és a kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő a 4 - 7. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 4 - 7. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási szerződés megkötéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária 

 
 
 
 

9. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
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(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 

10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között támogatási 
szerződés megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 
támogatási szerződés megkötéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

12. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
13. Előterjesztés volt önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó önkormányzatot érintő 

elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntésre 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
14. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 4513 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 

pályázat kiírásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

15. Előterjesztés gépjármű önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
16. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 
  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő a 10 - 16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 10 - 16. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária 
 

17. Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság részére 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó:  Dudásné Csikós Ágnes Igazgatási osztályvezető 
 

18. Előterjesztés „A hatvani Grassalkovich-kastély története” című könyv értékesítéséről  
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
19. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak módosításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő a 18 - 19. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 18 - 18. napirendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző 

 
20. Előterjesztés megosztással vegyes adásvételi és csereszerződés utólagos jóváhagyásáról 

( HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

21. Előterjesztés energetikai szakreferensi feladat ellátásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
22. Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2016. évi ellátásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

23. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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24. Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2016. évi végrehajtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
Előterjesztő a 20 - 24. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 20 - 24. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

  
25. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 

összegezésről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
26. Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

27. Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 
         (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

28. Előterjesztés a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésről 
          (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 25 - 28. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 25 - 28. napirendi pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető  
 

29. Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten erdő ápolásához szükséges munkálatok elvégzéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
30. Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

31. Előterjesztés Hatvan Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
32. Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
    

33. Előterjesztés kerékpártámaszok áthelyezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
34. Előterjesztés zúzottkő terítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
 

35. Előterjesztés Bálvány utcai építmény tetőhéjalásának bontásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

  
36. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

37. Előterjesztés City light hirdetőtáblák elhelyezéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 
38. Előterjesztés buszmegálló peron javításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  

39. Előterjesztés az Újhatvani Köztemetőben urnafal kialakításáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

  
40. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás részleges felújításáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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Előterjesztő, előadó a 29 - 40. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és  
városfejlesztési irodavezető 

 
41. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő:  Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész 
 

42. Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a   
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetéséről szóló új önkormányzati 
rendelet magalkotásáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG)  
Előterjesztő:  Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 

 
43. Előterjesztés „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltató feltételeinek fejlesztése” című 

pályázat benyújtásáról 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő : Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 
44. Egyebek 

 
 
9 óra 10 perckor Marján János bizottsági tag megérkezett. 
 
1. napirendi pont 
Előterjesztés a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról 
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Vegyük előre a József Attila utcai napirendünket, itt van a két érintett.  
A mezőgazdasági bolt és a szomszédok közötti vita ügyében van ez a napirendi pont. 
 
Schósz Gabriella irodavezető 
Több alakalommal foglalkoztunk már ezzel a kérdéssel, és legutóbb, 04. 27-én döntött a bizottság arról, 
hogy „megállni tilos” jelzőtábla kiegészítő táblákkal együtt legyen kihelyezve. Mi azt javasoljuk, a 
rendőrséggel tartott bejárás után, hogy ez maradjon továbbra is fenn. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tessék, parancsoljon! 
 
Basa István ingatlan tulajdonos 
2005. óta problémánk van, amióta ez az üzlet ott működik. Tulajdonképpen nem csak szabálytalan 
építkezés, szabálytalan a működés a mai napig. Több alkalommal fordultunk 2005. óta a 2010. előtti 
polgármesterhez, a hivatalhoz is kérelemmel. Olyan kérelemmel, hogy a forgalmat ott valahogy úgy 
szabályozzák, hogy minket az ne zavarjon. Akkor arra hivatkozott az akkori jegyző, hogy nincs kitéve 
„várakozni és megállni tilos” tábla, tehát az áll meg, aki akar. Akkor is egyirányú utca volt. Az útfelújítás 
után következett be egy olyan rész – nem akarom a részleteket mondani –, hogy leszabályozták tervrajz 
szerint is az utat, ez a tervrajz oda egy „megállni és várakozni tilos” táblát helyezett akkor ki. Rögtön a 
kihelyezés után el is távolították onnan egy-két hónapon belül. Erről a bizottság is döntött akkor, hogy ez 
szükséges, mert az üzlet áruval való feltöltése, parkolás, stb., szóval ez le van írva a kérelmünkben, hogy 
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miről van szó. Nem tudják máshogy megoldani, csak az utcai parkolással. Ez így nem igaz, nem fedi a 
valóságot, mert a  működési – ,és használatbavételi engedélyt úgy kapta meg az üzlet, hogy az üzletnek 
az udvarába 5 parkolónak csináljanak helyet, hogy a vásárlók ott rakodjanak, és ott is parkoljanak. De ez 
nem így történik. Az üzlet előtt kialakítottak egy parkolót, engedély nélkül, amit egyébként már 
megbeszéltünk sokszor, meg sok kérelemmel is kértem ezt, polgármestert, alpolgármestert, műszaki 
osztályt és a hatósági osztályt, tehát folyamatban volt ez az ügy. Most utoljára egészen odáig jutottunk, 
hogy ennek a parkolónak a megszüntetését kértem le van írva papírra. Felolvassam? 
 
Papp István bizottsági elnök 
Nem kell, én is voltam ott tegnap, megnéztem. 
 
Basa István ingatlan tulajdonos 
Tehát az a kérésünk, hogy ezt a parkoló táblát, ezt a „várakozni és megállni tilos” táblát, a kiegészítő 
táblákat vegyék le róla, tehát az üzlet előtt semmilyen parkolás ne történjen. Én is ott vagyok, én a 
szomszédja vagyok. Az üzlet előtt semmilyen parkolás ne történjen, mert van nekik parkolóhely bent, az 
üzletben tudnak rakodni, árut kiadni, szóval az a törvényes neki. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Azért mert rosszban vannak, vagy zavarja Önöket, hogy megállnak ott? 
 
Basa István ingatlan tulajdonos 
Zavar bennünket! Hát, az a rengeteg forgalom ránk van szabadítva annyira, hogy a mi kapubejárónk, 3 
méterre van a konyhaajtónk is ott, az egészségünket, a nyugalmunkat zavarja. Törvényellenesen is 
zavarva vagyunk, nem beszélve a zargatásokról, amikor odajönnek a vásárlók és akkor a feleségemmel 
úgy beszélnek, minthogyha legalábbis…szóval nem akarom most elmondani. Az utóbbi időben tejesen 
úgy nézett ki, mintha megrendelt provokáció lenne ellenünk, az üzlet előtti részen. Kértem a műszaki 
osztályt több helyen is, legalább akkor, hogy védekezhessek ellene, akkor azt mondták, hogy lehet 
védekezni ellene, tegyek oda lakatot, a kapubejáróba, de már akkor folyamatban volt az ügy. Ahhoz, 
hogy a kapubejáróhoz lakatot tegyünk le, nem tudom, hogy mennyi pénz lett volna, biztos, hogy nem 20 
Forint a lakat. Biztatást kaptam arra, hogy meg fogják szüntetni a parkolást, mivel engedély nélkül lett 
kialakítva a parkoló az utcán, de nem történt semmi se, és közben, több mint egy évig egy gumis 
autókerékkel védtem, de nem önhatalmúlag tettem ki, nem forgalmat akadályozni, hanem, a saját 
kapubejárómba tettem le, hiszen ezt megbeszéltem a közlekedési rendészeten, ahol azt a tanácsot 
kaptam, hogy egyelőre maradjon, levédhetem ezt így, míg az ügy folyik, és ha megjött a határozat, akkor 
ez a fajta védekezés amúgy is megszűnik. De nem úgy, hogy közben a parkoló ugyanúgy megmarad, 
mert ezzel a „várakozni és megállni tilos” táblával még rosszabb forgalom alakult ki. Ki van téve ugye a 
„megállni tilos” tábla, de rá van írva, hogy ”kivéve árurakodás”. Amikor szólok, már odáig fajult ez a 
dolog, legutóbb olyan is előfordult, hogy aki odaparkolt autós, a feleségemet, „ha most kint lenne meg is 
pofoznám”, meg ilyen dolgok is, meg olyan is, hogy az autókerék azért van kitéve, hogy elterelje a 
forgalmat a kapubehajtó elől, hogy legalább a füst, a zaj, ne zavarjon bennünket, azt mondták, hogy 
balesetveszélyes. Ez nem igaz, mert ahogy én kaptam a tájékoztatást a rendőrségtől, úgy kell elhelyezni 
arra a rövid időre ezt az autókereket, gumis autókereket, hogy se a gyalogos-, se a közforgalmat ne 
zavarja. Erről készített is felvételt a közterület felügyelőség, megvan a fénykép is, az úgy van 
elhelyezve, hogy az semmiféleképp nem okoz balesetet, se forgalmat az nem akadályoz, csak az autót 
terelné oda, hogy ne az én kapum előtt füstöljenek, álljanak, zörögjenek, ajtót csapkodjanak, hanem 
menjenek az üzlet elé, vagy be az üzletbe, ahol törvényes parkoló van nekik előírva. 
 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát Önök előtt is megállnak, gyakorlatilag. 
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Basa István ingatlan tulajdonos 
Hát, fénykép is bizonyítja, millió fényképet készítettem róla. Nem tudom, hogy most kint van-e már az a 
tábla, de nem erre számítottam, sőt a Műszaki Osztályon , a legutóbbi értekezleten elmondtam, hogy 
csatoltuk is hozzá, hogy én hogy kérem ezt. Úgy kérem a táblát kitenni, hogy alulról vegyék le a „20 m” 
kiegészítő táblát is, ennek a táblának a hatálya terjedjen ki a szűk, egyirányú utca mindkét oldalára. Nem 
igaz az, hogy nincs megoldva a parkoló. A parkoló megoldott bent, az üzletnek az udvarában. Még 10 
pakoló van ott. 
Arra kérném a Tisztelt Bizottságot, hogy szavazzák meg nekem azt, ami volt a térképen is elhelyezve, a 
József Attila u. 4. számú ház előtt a „megállni és várakozni tilos” tábla, ezt tegyék ki kiegészítő táblák 
nélkül, azzal a különbséggel, hogy tegyék rá, hogy az út mindkét oldalán. Beleparkolnak még a zöld 
területbe is. Volt olyan eset is, amikor a rendőrséget kellett értesíteni, mert rámentek még arra a területre 
is a ház előtt, amelynek a rendben tartására, karbantartására kötelezve vagyok. Az a tábla nem megfelelő 
ott, mert rajta van ez a kiegészítő tábla. Ezeket vegyék le róla, és hatályosítsák mind a két oldalra a 
táblát, mert akkor tud intézkedni a közterület felügyelő, a rendőr.  
 
Papp István bizottsági elnök 
Köszönjük szépen! Azt tudom mondani Önnek, hogy pontosan az üzlettel szemben nincs parkoló, 
tegnap voltam ott, megnéztem. Tehát ahol kezdődik az Önök háza, ott fölfelé, baloldalt vannak fölfestett 
parkolási helyek, de tovább nincs. Aki azon kívül áll meg, akkor tilosban parkol. 
 
Basa István ingatlan tulajdonos 
Teljesen tönkre vagyunk menve, állandó stresszes hatásnak vagyunk kitéve, aludni nem tudunk. A tábla 
kétértelmű, ellenőrizhetetlen a hatóságok részéről. Nem kérek vizsgálatot, de amikor kitették a táblát 
rögtön oda is parkoltak, nem szokták meg a táblát. 2017. 05. 20-án, reggel 8.00 órától kezdtem el 
számolni az autókat, 19 db autót számoltam meg, fényképeztem is azokat, akik a kapum előtt megálltak. 
Fölhívtam a Közterület Felügyelőséget szombat reggel, felolvasom: Tóth Béla közterület felügyelőt 
telefonon értesítettük és kértük, hogy a mai napon 9 órától 12 óráig fokozottabban ellenőrizzék a 
Hatvan, József Attila utca 1., 2. számú ingatlanok előtti tiltott parkolási rend betartását, és keressenek 
meg minket is, hogy megbeszéljük az egyértelműen tiltó határozatot, amit az üzlet tulajdonosa szerint az 
üzlet előtti területre és a vásárlókra nem vonatkozik, ezt maga az üzlet tulajdonosa mondta. Amikor 
figyelmeztettem egy autót, hogy legyen szíves, vigyázzon, ő előtte állt, nem a kapum előtt, de 
odamentem, szóltam, hogy legyen szíves figyeljen oda, mert ki van téve a „megállni és várakozni tilos” 
tábla – egyébként ez kereskedő volt – kijött az üzletből az üzlet tulajdonosa: „nyugodtan maradjon, ez az 
üzletre nem vonatkozik”. Engem bánt ez a dolog, hogy nincs akkora ereje vagy bátorsága a hatóságnak, 
rendőrségnek ahhoz, hogy megszüntesse ezt. Egyféleképpen lehet csak megszüntetni: ha az üzlet 
tulajdonosát rákényszerítik, hogy tartsa be a törvényeket. Én mindent meg tudok érteni, csak egyet nem: 
hogy a tiltó tábla ellenére is, mintha megrendelt provokátorokat küldenének oda vásárolni. Amikor üres 
az üzletnél a parkoló, miért pont itt kell parkolni, amikor amúgy is zavar a nagy forgalom, ami ránk lett 
szabadítva a szabálytalan működéstől. Mindenféleképpen én a törvényes utat próbálom betartani. Azt 
szeretném,hogy intézkedjenek benne, hozzanak olyan határozatot, amely ezt megszünteti teljes 
mértékben, és kötelezi a tulajdonost, hogy úgy működjön, ahogy az építési hatóság megadta a működési 
- és fennmaradási engedélyt. Arra kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szavazza meg nekünk azt a táblát, 
ami rajzon is ki van mutatva. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Azt tudom javasolni, hogy most erről nem fogunk dönteni, hanem megnézzük, megbeszéljük az építési 
engedélyt, kimegyünk a tulajdonoshoz is. Elnapoljuk most ezt a döntést ami a 31. napirend lett volna. Az 
ügyet legközelebb behozzuk. Tegnap meg is néztem, ott volt egy „pickup” teherszállító autó, bent állt az 
üzlet előtt, a járdára is ráállt, a hely elég szűk, igazsága van ebben az úrnak, hogy nehéz úgy megállni, 
hogy a gyalogosokat ne zavarja. Az építési engedélyt meg kell nézni. 
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Schósz Gabriella irodavezető 
Ezzel kapcsolatban a Hatósági Irodának továbbítottuk Basa úr kérelmét, hogy vizsgálják felül, hogy 
amikor a használatbavételi - , és fennmaradási engedélyt megkapta az üzlet – abban úgy volt, hogy az 
üzlet a parkolóhelyeket a saját telkén belül alakította ki, és ezt tegyék biztosítottá, úgyhogy ezzel a 
Hatósági Iroda foglalkozik, és az irodavezető asszony arról tájékoztatott, hogy nyitva van parkolásra az 
udvar, - korábban nem lehetett bemenni az udvarra minden alkalommal – és ez most biztosított. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Tehát akkor erről most nem döntünk. 
 
Basa Istvánné ingatlan tulajdonos 
Elnézést kérek, hagy szóljak! Valóban nyitva van az üzlet, a parkoló ki van írva, de az úgy el van dugva, 
hogy azt senki nem látja. A másik dolog, hogy az úgy be van pakolva, hogy oda még egy egér sem tud 
bemenni, oda senki nem tud bemenni. Tessék kimenni, leellenőrizni, látni mindent. 
 
Papp István bizottsági elnök 
Utánajárunk ennek az ügynek, és olyan megoldást találunk, hogy mindenkinek jó legyen.  
 
A bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról 
szóló, 1. napirendi pontként tárgyalt előterjesztés elnapolásáról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
264/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadta a bizottság elnökének ügyrendi javaslatát, 
miszerint a József Attila utcát érintő forgalomtechnikai módosításról szóló előterjesztés a bizottság 2017. 
május 24-i ülésének napirendjéről levételre, illetve későbbi időpontban újratárgyalásra kerül. 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadásáról, könyvvizsgáló 
megválasztásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
265/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi                
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadásáról, 
könyvvizsgáló megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra            
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége                      
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja, a társaság soron következő 
taggyűlésén igennel szavaz a társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolójának és              
közhasznúsági mellékletének elfogadásáról 3.319.374 e Ft egyező eszköz-forrásoldali 
mérlegfőösszeggel, 125.099 e Ft összegű eredménnyel azzal, hogy a társaság 125.099,-Ft összegű 
eredményét eredménytartalékba helyezi.  
  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő                
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat                                 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
  
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere ” 
 
 
266/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi                  
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. évi beszámolójának elfogadásáról, 
könyvvizsgáló megválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra           
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége                 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság                 
könyvvizsgálójának 2017. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig számított három éves               
határozott időtartamra megválasztja az EGER-AUDIT Könyvszakértő és Tanácsadó Korlátolt 
Felelősségű Társaságot (székhelye: 3300 Eger, Trinitárius út 2.; képv.: dr. Holló István ügyvezető;  
cg.10-09-021196; MKK nyilvántartási száma: 000558; költségvetési minősítési száma:               
KM002260; személyesen közreműködő kijelölt könyvvizsgáló: Szarvas Dénes kamarai tag 
könyvvizsgáló /MKVK tagszáma: 000098; KM-száma: KM001110/), havi 150.000,- Ft + Áfa/hó 
megbízási díjért. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a könyvvizsgáló       
személyében bekövetkezett változás miatt szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban      
szükséges okiratok aláírja.   
   
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere ” 
 
3. napirendi pont 
Beszámoló a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Kft. 2016. évi tevékenységéről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
267/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi                 
Nonprofit Kft. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozati javaslatot                
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan és Térsége            
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. évi közszolgáltatási 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójának és a felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2017. évi üzleti 
tervének elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
268/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójának és a felügyelő bizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2017. évi üzleti 
tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési            
Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a         
társaság 2016. évi beszámolójának elfogadása során a határozat meghozatalánál tartózkodjon. 
 
Határidő: 2017. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
269/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójának és a felügyelő bizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2017. évi üzleti 
tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési        
Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a          
társaság 2017. évi üzleti tervének elfogadása során a határozat meghozatalánál tartózkodjon. 
 
Határidő: 2017. május 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
5. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 
éves beszámolójáról, jegyzett tőkéjének változásáról és alapszabályának módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
270/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi számviteli törvény szerinti  
egyszerűsített éves beszámolójáról, jegyzett tőkéjének változásáról és alapszabályának módosításáról          
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1. Hatvan    Város    Önkormányzata    Képviselő - testülete,    mint    a    Hatvani     Szociális     Szövetkezet 

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2.,  cg.száma: 10-02-020359)  befektető tagja felhatalmazza                   
Szinyei András alpolgármestert arra, hogy a  Szövetkezet  soron  következő  közgyűlésén  részt  
vegyen és  azon Hatvan Város Önkormányzatát képviselje. 

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

 (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359)  befektető  tagja felhatalmazza Szinyei      
András alpolgármestert arra,  hogy a  Szövetkezet  soron  következő  közgyűlésén   igennel                
szavazzon  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a szövetkezet 2016. évre szóló 
egyszerűsített éves  beszámolójának (eszközök források egyező főösszege 18.170 e Ft, a saját          
tőke -5.740 e Ft, befektetett eszközök 9.745 e Ft) elfogadásáról. 

 
3. Hatvan    Város    Önkormányzata   Képviselő - testülete,   mint   a   Hatvani    Szociális   Szövetkezet           
 (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359)  befektető  tagja felhatalmazza                       

Szinyei András alpolgármestert  arra, hogy  a  Szövetkezet  soron következő  közgyűlésén                 
igennel  szavazzon  a szövetkezet -5.971 e Ft mérleg szerinti eredményének elfogadása tárgyában. 

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

(3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető  tagja  felhatalmazza                       
Szinyei András alpolgármestert arra,  hogy  a Szövetkezet  soron  következő  közgyűlésén                  
igennel  szavazzon  a  Szövetkezet jegyzett tőkéjének 100.000,- Ft összegben  történő  
meghatározására  és  cégbíróság részére történő bejelentése tárgyában. 
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Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Szinyei András alpolgármester” 
 
 
6. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
„végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának, közhasznúsági 
mellékletének elfogadásáról, bejegyzett könyvvizsgálójának cégjegyzékből való törléséről, és a 
felügyelőbizottság tagjainak újraválasztásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy 
határozati javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
271/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának,                
közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett könyvvizsgálójának cégjegyzékből való 
törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi             
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862,              
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény rendelkezései alapján a társaság 2016. évre szóló egyszerűsített éves             
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 209.129 e Ft eszköz-forrás egyező végösszeggel elfogadja. 
 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
272/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának,         
közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett könyvvizsgálójának cégjegyzékből való 
törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi             
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862,                
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a                                     
társaság  -28.458 e Ft mérleg szerinti eredményét elfogadja, és megállapítja, hogy a mérleg szerinti 
eredmény alapján döntést nem kell hoznia a 2016. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában. 
 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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273/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának,             
közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett könyvvizsgálójának cégjegyzékből való 
törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi            
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862,            
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa megállapítja, hogy                  
a társaság cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálójának, a B’ARTBOX Könyvvizsgáló Kft.-nek 
(székhely: 1163 Budapest, Sasfészek út 47.; cg.01-09-364345) a megbizatása 2017. május 31.                
napjával lejár, erre tekintettel felhatalmazza a társaság végelszámolóját a szükséges cégadat                 
változási eljárás megindítására. 
A képviselő-testület elfogadja a társaság alapító okiratának változásokkal egységes szerkezetbe              
foglalt szövegét. 
 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
274/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának,             
közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett könyvvizsgálójának cégjegyzékből való 
törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak újraválasztásáról szóló előterjesztést és az alábbi           
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862,           
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak 2017. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig tartó                            
határozott időtartamra az alábbi személyeket megválasztja azzal, hogy a felügyelőbizottsági tagok 
tevékenységük ellátásáért díjazásban nem részesülnek: 
Jagodics István (anyja neve: Kurdi Magdolna, lakik 3000 Hatvan, Székely utca 2.) 
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u.                        
10.); 
Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária, lakik: 3000 Hatvan, Botond u. 2.) 
 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ 
üzemeltetésére vonatkozó és a kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződések módosításáról 
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(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
275/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum          
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési            
Központ üzemeltetésére vonatkozó és a kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó             
közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei          
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth           
tér 2.) közszolgáltatóval 2015. december 17. napján megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést 2017. január 1. napi              
hatályba lépés mellett, közös megegyezéssel, a határozat melléklete szerinti tartalommal egységes 
szerkezetben módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
276/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum         
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési                        
Központ üzemeltetésére vonatkozó és a kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó              
közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei          
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth            
tér 2.) közszolgáltatóval 2015. december 17. napján megkötött, a kulturális szolgáltatások                 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel, 2017. január 1. napi               
hatályba lépés mellett, a határozat melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben                      
módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
 
8. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási szerződés 
megkötéséről 
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(Előterjesztés és beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
277/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási szerződés 
megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-                    
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft-vel (cg.száma:             
10-09-0332167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2017. január 1. napjától kezdődő            
hatállyal 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést                    
köt a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2017. évre                
vonatkozóan 58.845.000- Ft, illetve a 2017. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori                
hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos 
tulajdonában lévő Kft. részére. 

 
2. A képviselő-testület  a  támogatási  szerződés  szövegét  elfogadja,  és  felhatalmazza  Hatvan város  

       polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
9. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről 
szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
278/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal           
megkötött Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról” című előterjesztést és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
 



 
 

  

137 
 
„Határozati javaslat: 
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, 2017. január 1. napi hatályba lépés            
mellett módosítja a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításokkal           
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
 
10. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között 
támogatási szerződés megkötéséről  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
279/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között 
támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot                  
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft-vel 

(cg.száma:  10-09-034409,  székhely:  3000 Hatvan,  Szepes Béla utca 2.)  2017.  január  1.          
napjától  kezdődő  hatállyal  2017.  december  31.  napjáig   tartó   határozott    időtartamra 
támogatási  szerződést  köt  a  határozat  mellékletében  foglalt  tartalommal,  melynek                 
keretében   a   2017.   évre   vonatkozóan  10.800.000,- Ft,   azaz   Tízmillió-nyolcszázezer    forint, 
illetve a 2017. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati                      
rendeletben  meghatározott  összeg  erejéig  támogatást  nyújt  a  kizárólagos   tulajdonában          
lévő  Kft.  részére. 
 

2.   A   képviselő - testület   a  támogatási   szerződés   szövegét   elfogadja,  és   felhatalmazza   Hatvan 
    város polgármesterét szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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11. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 
támogatási szerződés megkötéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
280/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú          
Kft. közötti támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati                   
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 

1. Hatvan   Város   Önkormányzata   Képviselő  -testülete  a Média-Hatvan  Nonprofit   Közhasznú 
Kft-vel   (cg.száma:  10-09-031348,  székhely:  3000  Hatvan,  Madách  utca  12.)   2017.   január 
1.  napjától  kezdődő   hatállyal  2017.  december  31.  napjáig  tartó   határozott   időtartamra 
támogatási    szerződést    köt    a   határozat     mellékletében   foglalt    tartalommal,      melynek 
keretében a 2017. évre vonatkozóan 30.640.000- Ft, azaz  Harmincmillió-             
hatszáznegyvenezer forint,  illetve  a   2017 . évi  költségvetésre vonatkozó   mindenkori  
hatályos  önkormányzati rendeletben   meghatározott  összeg erejéig  támogatást nyújt a 
kizárólagos tulajdonában lévő  
 Kft. részére. 

 
2. A   képviselő  - testület  a  támogatási   szerződés   szövegét  elfogadja,  és  felhatalmazza Hatvan 

város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere” 
 
 
12. napirendi pont 
Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
281/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának                
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvan Városért” Közalapítvány 2016. évi 
beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 

Határidő: 2017. június 15. 
Felelős: „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumi elnöke” 
 
13. napirendi pont 
Előterjesztés volt önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó önkormányzatot 
érintő elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntésre  
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
282/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „volt önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséhez kapcsolódó, az 
önkormányzatot érintő elővásárlási jog gyakorlásáról szóló döntésről” című előterjesztést és az              
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4604/18/A/10 hrsz.-ú, természetben           
3000 Hatvan, Tabán út 22. II/8. sz. alatt található, 55 m2 nagyságú, lakás megnevezésű ingatlanra 
vonatkozóan Mészáros Máté, 3000 Hatvan, Baross Gábor u. 20. szám alatti lakos által bruttó      
8.800.000,- Ft vételáron történő megvásárlása tekintetében kapott felhívására akként nyilatkozik,         
hogy szerződéses elővásárlási jogával nem él. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete e határozattal feltétlen és visszavonhatatlan 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy elővásárlási joga az ingatlan-nyilvántartásból törlésre kerüljön. 
 
Határidő: azonnal (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
14. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 4513 hrsz.-ú ingatlan elidegenítéséről 
szóló pályázat kiírásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak 
határozati javaslatról. 
 
 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
283/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „az önkormányzati tulajdonban álló hatvani 4513 hrsz.-ú ingatlan 
elidegenítéséről szóló pályázat kiírásáról” című előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 4513         
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Bányász u. 6. sz. alatt található, 397 m2 nagyságú          
kivett, beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlant legalább bruttó 2.100.000,- Ft, azaz 
Kettőmillió-egyszázezer forint értéken el kívánja idegeníteni versenyeztetés útján, zárt borítékos 
pályázati formában, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak alapján. 
 
Határidő: 2017. május 26. (pályázat kiírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
 
15. napirendi pont 
Előterjesztés gépjármű önkormányzati tulajdonba kerüléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
284/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a gépjármű önkormányzati tulajdonba kerüléséről szóló előterjesztést és          
az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét,          
hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságától a végelszámolási 
eljárás alatt álló Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
tulajdonában álló, a közfeladatok ellátásához nélkülözhetetlen Renault Kangoo típusú LLW-610 
forgalmi rendszámú gépjárművet bruttó 700.000,- Ft, azaz Hétszázezer forint vételáron az   
önkormányzat részére megvásárolja, valamint a gépjármű önkormányzati tulajdonba kerülése           
érdekében a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
A gépjármű megvásárlásához a pénzügyi fedezet az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
 
Határidő: azonnal (NAV részére tájékoztatás megküldése) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 
 
16. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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285/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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. melléklet 14.b. pontja alapján átruházott hatáskörben 
eljárva a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) Szervezeti és 
Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
 

17. napirendi pont 
Előterjesztés díjmentes közterület-használat megállapítására a Hatvani Rendőrkapitányság 
részére 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Javasolnám a hozzájárulást, az „A” pont támogatását. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslat „A” döntési lehetőségről. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
286/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvani 
Rendőrkapitányság „Baleset megelőzési nap” rendezése céljából, díjfizetési kötelezettség alóli 
mentesítéssel használja, a Népkertet 2017. június 2. napján. 

 
18. napirendi pont 
Előterjesztés „A hatvani Grassalkovich-kastély története” című könyv értékesítéséről  
 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
287/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta „A hatvani Grassalkovich-kastély története” című könyv értékesítéséről             
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul „A hatvani Grassalkovich-kastély 
története” című kiadványnak az önkormányzati fenntartású Integrált Könyvtár és Muzeális            
Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) keretén belül működő Tourinform Irodában 
történő értékesítéshez 4.000,- Ft-os bruttó egységáron. Az értékesítéséből származó bevétel az intézmény 
saját bevételét képezi. 
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Határidő: 2017. május 31. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Irodája útján” 
 
 
19. napirendi pont 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak módosításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
288/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a                  
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Integrált Könyvtár és Muzeális             
Gyűjtemény (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) alapítója és fenntartója jóváhagyja a határozat             
mellékletét képező együttműködési megállapodást és felhatalmazza az igazgatót annak aláírására. 
 
Határidő: 2017. június 1. (alkalmazásra) 
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója” 
 
289/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény belépőjegy árainak 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a                   
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény          
(3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) belépőjegy árait 2017. június 1. napjától az alábbiak szerint                   
állapítja meg: 

Jegyárak  Társmúzeumi  belépőjegy 
bemutatás esetén 

Teljes árú 1200 Ft 960,-Ft 

0-6 éves korig Ingyenes, ajándék ital nélkül  

Kedvezményes jegy* 600 Ft  

Kedvezményes jegy* 
Hatvan kártya vagy HungaryCard 
felmutatásával 

300 Ft 

 

Felnőtt csoport jegy  1000 Ft 800,-Ft 

Diák/Nyugdíjas csoportjegy  600 Ft   
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Fotójegy/gép 500 Ft  

Sörfőzde látogatójegy 350 Ft  

Hatvan kártyával belépődíj 600 Ft  

HungaryCard kártya 
felmutatásával belépőjegy 

600 Ft 
 

Tárlatvezetési díjak   

Osztályoknak/nyugdíjasoknak 200 Ft/fő  

Csoportoknak (1-15 fő magyar 
nyelven) 

400 Ft/fő 
 

Csoportoknak (1-15 fő idegen 
nyelven) 

400 Ft/fő 
 

Múzeumpedagógiai Órák   

Óvodásoknak 200 Ft/fő  

Iskolásoknak 200 Ft/fő  

 
*Felnőtt (62-70 év között) / kedvezményes családi felnőtt (legalább két 18 év alatti személyt                  
kísérő, egy/két szülő vagy közeli hozzátartozó) / ifjúsági (6-26 éves) magyar és EGT                   
állampolgárok részére. 
Az intézmény vezetése ezen felül különféle akciókat szervezhet az intézmény költségvetési            
egyensúlyát figyelembe véve, melyről előzetesen a Gazdálkodási Irodát írásban értesíteni köteles.” 
 
Határidő: 2017. június 1. (alkalmazásra) 
Felelős: Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója” 
 
 
20. napirendi pont 
Előterjesztés megosztással vegyes adásvételi és csereszerződés utólagos jóváhagyásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
290/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a megosztással vegyes adásvételi és csereszerződés utólagos                
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a            
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város 
Önkormányzata és a NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság között a 907/2016.                 
(XII. 5.) és a 114/2017. (II. 23.) sz. képviselő-testületi határozatok alapján megkötött megosztással 
vegyes adásvételi és csereszerződést, amely a határozat mellékletét képezi. 
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Határidő: 2017. május 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
21. napirendi pont 
Előterjesztés energetikai szakreferensi feladat ellátásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Papp István bizottsági elnök 
Magasabb rendű jogszabály írja elő, hogy minden önkormányzatnál ilyen legyen, ez egy plusz megbízást 
jelent minden önkormányzatnál. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
291/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az energetikai szakreferensi feladat ellátásáról szóló előterjesztést és az            
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az energetikai szakreferensi feladatok 2019. 
december 31-ig történő ellátásával a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-t (székhely: 1132              
Budapest, Váci út 72-74.) bízza meg bruttó 57.150,- Ft/hó egységáron, összesen bruttó 1.771.650,-         
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
A pénzügyi forrás 2017. évben 400.500,- Ft erejéig Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék                
költséghelyen rendelkezésre áll, a 2018. és 2019. évi költségvetésekbe betervezésre kerül évi            
685.800,- Ft összegekkel. 
 
Határidő: 2017. május 31. (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
22. napirendi pont 
Beszámoló a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2016. évi ellátásáról 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
292/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2016. évi ellátásáról szóló 
beszámolót és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatok 2016. évi 
ellátásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.” 
 
 
23. napirendi pont 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
293/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad Horváth Eszter 
(lakóhelye: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. földszint 6/A.) részére, hogy a 3000  Hatvan,           
Horváth Mihály út 1. földszint 6/A. szám alatti önkormányzati bérlakásban a bérlő saját költségére               
a fürdőszoba és a szoba közötti ajtót áthelyezze, azzal a feltétellel, hogy Hatvan Város 
Önkormányzatával szemben a felmerült költségek megtérítésére nem jogosult. 
 
Határidő: 2017. június 15. (kérelmező értesítésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján.” 

 
24. napirendi pont 
Beszámoló az útkarbantartási feladatterv 2016. évi végrehajtásáról 
(Beszámoló a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
294/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta az útkarbantartási feladatterv 2016. évi végrehajtásáról szóló beszámolót            
és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az útkarbantartási feladatterv 2016. évi 
végrehajtásáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határidő: 2017. május 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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25. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 
összegezésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
295/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzéseire vonatkozó           
éves statisztikai összegezésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra              
ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi közbeszerzésekről szóló statisztikai 
összegezést a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: 2017. május 31. (éves statisztikai összegezés közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
26. napirendi pont 
Előterjesztés a „Gáz energia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
296/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a "Gáz energia beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról          
szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
1.)  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete „Gáz energia beszerzése” elnevezésű 
közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató megjelentetésével 
induló eljárás keretében. 
A beszerzés becsült értéke nettó 3.540.000.-Ft. 
A szükséges fedezet összege Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe betervezésre 
került, illetve a 2018. évi költségvetésbe betervezésre kerül. 
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2.)  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Gáz energia beszerzése”elnevezésű,             
nettó 3.540.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, összefoglaló tájékoztató 
megjelentetésével induló eljárás keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását            
megelőzően bíráló bizottságot választ. A bíráló bizottság a 110/2017. (II. 23.) számú képviselő-        
testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 
A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 
1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető; 
2.) Hargitai János, energetikus; 
3.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 
 
Határidő: 2017. június 30. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
27. napirendi pont 
Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
297/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igényléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 

„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésére vonatkozó támogatási kérelem benyújtásával, és a normatív támogatás 
igényléséhez a pályázati felhívás 7.1. a) pontjának alapján az alábbi nyilatkozatokat teszi: 

 1.) Hatvan  Város  Önkormányzata  vállalja, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást      
           2017. január 1-től 2017. december 31-ig folyamatosan fenntartja; 

2.) A helyi  közlekedés  működtetéséhez  (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz),   valamint  fejlesztéséhez   a  tárgyévet  megelőző évre  vonatkozóan  a      
kérelem  benyújtásáig  szolgáltatónként  2.660.000.- Ft,  saját forrásból származó, vissza        
nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el; 

3.) Hatvan Város Önkormányzata pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül 
megbízva  kötötte  meg a  Hatvani Volán Közlekedési  Zrt-vel  (székhely: 3000 Hatvan, 
Bercsényi  út  82.)  a  közszolgáltatási  szerződést.  A Hatvani  Volán  Közlekedési  Zrt.          
jogutódja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.; 

4.) Hatvan   Város   Önkormányzata   Képviselő - testülete   a  helyi  közösségi  közlekedés 
normatív   támogatás   igényléséhez   5.000.000.-  Ft-ot   biztosít  2017. évben,  melynek             
pénzügyi forrása Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.          
(II. 18.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében (2/e.), az alapítványok, szervezetek 
támogatása  –  KMKK  Középkelet-magyarországi  Közlekedési  Központ Zrt. normatív 
támogatás önerő, buszközlekedés támogatása – költséghelyen került elkülönítésre. 

 
Határidő: 2017. június 12. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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28. napirendi pont 
Előterjesztés a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
298/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” tárgyú pályázathoz          
kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 
Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a            
Belügyminisztérium által meghirdetett „Bűnmegelőzési projektek megvalósítása” tárgyú pályázati 
felhívásra. A pályázat célja a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a bűncselekmények              
áldozatainak segítése, az áldozattá válás megelőzése. Előzetes költségkalkulációk alapján a projekt 
becsült költsége bruttó 13 millió forint. A pályázati támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem     
térítendő. A pályázati díj mértéke 20.000.-Ft. 
 
A képviselő-testület a pályázat sikeres megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást                 
köt a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal, a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálattal, a Hatvani Járási Hivatallal, valamint a 
Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezettel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz szükséges          
nyilatkozatok, dokumentumok aláírására, a pályázattal kapcsolatban történő eljárásra. 
 
Határidő: 2017. május 31. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
 
29. napirendi pont 
Előterjesztés a hatvani 0510/9 hrsz.-ú földrészleten történő erdő ápolásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
299/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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                
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Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 16. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a hatvani 
0510/9 hrsz.-ú földrészleten telepített erdő ápolásával a CSENTER Erdészeti Kft-t (székhely: 3065 
Pásztó-Hasznos, Alkotmány út 56.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt bruttó 993.673,-Ft. összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben az Önkormányzat városüzemeltetési feladatai között a          
„Vagyonnyilvántartás és -gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
30. napirendi pont 
Előterjesztés Lestyán Balázs önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 
felhasználásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
300/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 Pázsit utca 3. számú társasház előtt aszfaltos         
járda kivitelezésével 18 m2 felületen, a Pázsit utca 9. számú társasház előtt aszfaltos járda 
kivitelezésével 28 m2 felületen a KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8.                   
4. em. 111.) bízza meg bruttó 447.040,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  

 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.18.) 
önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Lestyán Balázs önkormányzati                 
képviselő járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 
 
31. napirendi pont 
Előterjesztés Hatvan Város Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálatáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
301/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei               
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet                            
6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva Hatvan Város Környezetvédelmi               
Programjának felülvizsgálatával és aktualizálásával a Work Trend Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, 
Kölcsey Ferenc u. 40.) bízza meg bruttó 825.500,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
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Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében, a 2017. évi városüzemeltetési feladatai között, a 
környezetvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
32. napirendi pont 
Előterjesztés csapadékvíz hálózat javításával kapcsolatos döntésről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
302/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 Csokonai utcai szikkasztóároknak a Bajcsy-Zsilinszky  úti          
zárt csapadékvíz-elvezető rendszerbe történő bekötési munkáival a Norma-Bau-Építő Kft.-t            
(székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 749.300,- összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a “Csapadékvíz elvezetés” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
33. napirendi pont 
Előterjesztés kerékpártámaszok áthelyezéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
303/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 30 db konstruktív típusú kerékpártámasz 
áthelyezésével a CASTUS ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó 356.870,-        
Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben, a 2/a mellékletben a város- és községgazdálkodás költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
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34. napirendi pont 
Előterjesztés zúzottkő terítéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
304/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei            
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet                         
6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal belső 
udvara rossz állapotú összesen 250 m2nyi felületű földes területének a javítási munkáival            
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 317.500,- Ft összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben, a városüzemeltetési kiadások között a „vagyonnyilvántartás és -
gazdálkodás, értékbecslés” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
35. napirendi pont 
Előterjesztés Bálvány utcai építmény tetőhéjalásának bontásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
305/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei          
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.               
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Bálvány           
utca 1930 hrsz-ú ingatlanon lévő építmény hullámlemez tetőfedésének eltávolításával a CASTUS         
ON Bt.-t (székhely: 3000 Hatvan, Vár u. 4.) bízza meg bruttó 320.040,- Ft összegben, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben, az Önkormányzat városüzemeltetési feladatok 2017. évi kiadási terve        
között Város- és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
36. napirendi pont 
Előterjesztés a Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 
határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
306/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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, Kölcsey Ferenc utca         
Robert Bosch úti és a Forgách Simon utcai kereszteződésbe „Megállni tilos” jelzőtábla, padkán is 
megállni tilos kiegészítő táblával kerüljön kihelyezésre. 
 
 
307/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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, Forgács Simon utca            
Kölcsey Ferenc utcai, a Gedeon Béla utcai, az Apafi utcai, és a Móra Ferenc utcai                 
kereszteződéseibe „Megállni tilos” jelzőtáblák, padkán is megállni tilos kiegészítő táblákkal            
kerüljenek kihelyezésre a Robert Bosch Elektronika Kft. felőli oldalára. 
 
 
308/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 Kossuth Lajos utca első 75 m-es 
szakaszán legyen tilos a megállás. 
 
 
37. napirendi pont 
Előterjesztés City light hirdetőtáblák elhelyezéséről 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
309/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 újonnan kihelyezendő City light           
hirdetőtáblák elektromos ellátásának kiépítésével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 
Hatvan, Gorkij u. 8.) bízza meg bruttó 1.898.563,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében, a City light hirdetőtáblák költséghelyen rendelkezésre áll. 
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310/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 5 db új City light hirdetőtábla legyártásával és 
elhelyezésével a NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg         
bruttó 1.270.000,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében, a City light hirdetőtáblák költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
38. napirendi pont 
Előterjesztés buszmegálló peron javításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
311/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 Hegyalja úton a Klapka utcai             
kereszteződésnél található buszmegálló rossz állapotú peronjának a javítási munkáival a              
KAVICSÚT Kft.-t (székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4. em. 111.) bízza meg, mint az 
önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 269.748,-Ft összegben. 
 
Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között, a „Város- és községgazdálkodás” 
költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
39. napirendi pont 
Előterjesztés az Újhatvani Köztemetőben urnafal kialakításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
312/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 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 Újhatvani Köztemetőben elhelyezendő         
urnafal elkészítésével, szállításával és összeszerelésével Nagy Gábor Márton egyéni vállalkozót 
(székhely: 2252 Tóalmás, Szőlő utca 19.) bízza meg 310.000,- Ft összegben (alanyi adómentes),         
mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
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Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 5. mellékletében a Temető fejlesztése, új temetési hely, környezetrendezés, 
urnafal költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
40. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakás részleges felújításáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
313/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei          
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 6.                
melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Gódor            
Kálmán utca 15. IV/1. szám alatti lakás gázkészülékeinek ellenőrzésével és egyes              
gázkonvektorainak cseréjével az IBBL-MOGUL Kft.-t (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82.)           
bízza meg bruttó 460.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb                
ajánlattevőt. Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről  szóló                
1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Lakóház felújítás 2016.           
évi maradvány költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
 
41. napirendi pont 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő fakivágásokról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a négy 
határozati javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 
 
314/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei           
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet                          
6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani               
4688 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Hatvan, Barcsay u. 65. számú 
ingatlan előtt 1 db cseresznyefa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőrisfa beültetésével 
kerüljön pótlásra a hatvani Vadaspark területén. 
 
315/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei          
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet                             
6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 177/2 
hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Hatvan, Bercsényi u. 27. számú        
ingatlan előtt 1 db vérszilvafa kivágásához, azzal a feltétellel, hogy a fa 1 db kőris beültetésével          
kerüljön pótlásra a Hatvan, Kastélykert u. 4. számú ingatlan melletti közterületen. 
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316/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei           
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet                              
6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a hatvani 5176  
hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Hatvan, Horváth M. út 1. számú           
ingatlan mögött 2 db akácfa kivágásához azzal a feltétellel, hogy a fák 2 db juharfa beültetésével 
kerüljenek pótlásra a Hatvan, Kastélykert u. 4. számú ingatlan melletti közterületen 
 
317/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei             
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet                              
6. melléklete szerinti átruházott hatáskörében eljárva tulajdonosi hozzájárulását adja a, hatvani          
2738/10 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú közterületen, természetben a Hatvan, Kastélykert u. 4.         
számú ingatlan mellett 2 db puszpáng kivágásához azzal a feltétellel, hogy az örökzöldek 1 db         
oszlopos gyertyánfa és 1 db hársfa beültetésével kerüljenek pótlásra a Hatvan, Kastélykert u. 4.            
számú ingatlan melletti közterületen. 
 
 
 
42. napirendi pont 
Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetéséről szóló új 
önkormányzati rendelet magalkotásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
  
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
318/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia,           
a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet,            
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetéséről szóló új 
önkormányzati rendelet magalkotásáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet  
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.” 
 
 
43. napirendi pont 
Előterjesztés a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltató feltételeinek 
fejlesztése” című pályázat benyújtásáról 
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 
319/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltató          
feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a „Támogató 
szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltató feltételeinek fejlesztése” című pályázati  felhívás 
gépjármű beszerzésére vonatkozóan a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat          
szállítási szolgáltatási feladatának ellátása céljából 100 %-os támogatási intenzitás mellett a   
maximálisan igényelhető bruttó 9.000.000 Ft értékben. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására és a  
pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2017. június 21. (pályázat benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
320/2017. (V. 24.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága megtárgyalta a „Támogató szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltató          
feltételeinek fejlesztése” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
 
„Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Támogató szolgáltatást működtető és        
befogadott szolgáltató feltételeinek fejlesztése” című pályázat előkészítésére és lebonyolítására  
pályázati munkacsoportot választ. A munkacsoport a 649/2010. (XI. 25.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzat alapján köteles eljárni. 
A pályázati munkacsoport a következő személyekből áll: 

1.) Semperger Katalin igazgató (Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat), 
2.) Dudásné Csikós Ágnes ügyintéző (Hatósági Iroda Általános Igazgatási Osztály). 
3.) Tóth Ivett osztályvezető (Műszaki és Városfejlesztési Iroda Pályázati Osztály), 

 
Határidő: 2017. május 23. (pályázat kidolgozására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
 
44. napirendi pont 

******* 
További hozzászólás, észrevétel nem lévén, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők részvételét és a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 10 óra 05 perckor befejezettnek 
nyilvánította. 

K.m.f.  

 
 
 Kondek Zsolt  Papp István 
 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 
   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese Városfejlesztési bizottság elnöke 


