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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 2018. április 25-én, 900 órai kezdettel, a Hatvani Közös 

Önkormányzati Hivatal kis termében megtartott nyílt üléséről 

 

Jelen voltak: 

 Papp István   bizottsági elnök 

 Kondek Zsolt     bizottsági elnökhelyettes  

         Bagi Miklós      bizottsági tag    

 Marján János     bizottsági tag  (később érkezik) 

         Palik Józsefné       bizottsági tag        

 

A meghívottak közül az ülésen jelen voltak:   

 dr. Szikszai Márta    jegyző 

 Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 

 Schósz Gabriella    műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 Tóth Ivett     pályázati osztályvezető 

 Nagyné Talabér Anikó    adóügyi osztályvezető 

 Nagy Ferenc     önkormányzati főtanácsadó 

 Hidvéginé Rodek Erzsébet   belső ellenőrzési vezető 

 Szép Éva     belső ellenőr 

  dr. Borbás Zsuzsanna Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Kft. - ügyvezető 

 Maruzsné Németh Beáta   Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft - ügyvezető 

 Széll-Fehér Martina Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. – 

ügyvezető 

 Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. - 

ügyvezető 

 Barna Attiláné     jegyzőkönyvvezető 

*** 

Papp István bizottsági elnök 

Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 

Városfejlesztési Bizottság mind az 4 tagja jelen van, 1 tag később érkezik. A bizottság 

határozatképes. 

 

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 elnök-helyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 

szavazzanak a javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta Kondek Zsolt bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv 

aláírójaként. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Ismertette az ülés napirendjét, és kérte, hogy vegyék fel a meghívón szereplő 39. napirendi pont 

után, az alábbi előterjesztéseket: 

 

• Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési 

jelentéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető és Szép Éva belső 

ellenőr   

 

• Előterjesztés a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal 

kapcsolatos döntésekről 

(HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

• Előterjesztés az informatikai és hírközlési, valamint hő- és füstelvezető rendszer 

kialakítási munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető   
 

• Előterjesztés „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 

biztosítására, és programjainak támogatására” című pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

• Előterjesztés a „Zöld Város” kialakítása tárgyú pályázattal összefüggésben 

szükségessé váló döntésekről 

(HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

• Előterjesztés „A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a 

Hatvani Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai 

korszerűsítése” című pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

• Előterjesztés törött kandeláber cseréjéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  

 

• Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető  

  

Papp István bizottsági elnök 

Kérte, hogy a meghívóban szereplő 6. és 7. naprendi pontokat a bizottság vegye le az ülés 

napirendjéről. 

 

Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek kiemelt fejlesztési területekre 

szóló módosításáról 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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Előterjesztés Hatvan város településrendezésieszközeinek a hatvani belterületi 760/9 hrsz.-ú 

ingatlan, és a megközelítésére szolgáló 5434 hrsz.-ú közterület, mint kiemelt fejlesztési 

területekre szóló módosításáról 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Azért szükséges levenni napirendről ezt a két előterjesztést, mert az állami főépítész 

zárójegyzőkönyve a tegnapi napig, illetve az ülés időpontjáig még nem érkezett meg. Reméljük, 

hogy ma megérkezik holnap meg tudja tárgyalni a jogi bizottság és testület elé tudjuk vinni. 

 

Papp István bizottsági elnök 

Kérte, hogy a napirendi pontok felvételéről, illetve levételéről a bizottság tagjai szavazzanak. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta, hogy fenti előterjesztéseket felvegyék napirendre, illetve a 

meghívóban szereplő 6. és 7. naprendi pontokat a bizottság levegye a napirendjéről. 

Mivel egyéb javaslat, hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az ülés 

napirendjét 

 

 A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

228/2018. (IV.  25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága a 2018. április 25-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 

N A P I R E N D 
NYÍLT ÜLÉS: 

  

1. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és 

adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító 

okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat 

kiértékeléséről 

(HATÁROZAT– EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

 

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

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 

adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának 

megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat 

kiértékeléséről 

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

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének 

felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő az 1 – 5. pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó az 1 – 5. pontig: dr. Veres András  

 

6. Előterjesztés fiatalok helyi életkezdésének támogatásának megállapításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Dudásné Csikós Ágnes ált. igazgatási osztályvezető  

 

7. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi adóztatási tevékenységéről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

8. Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 

2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(HATÁROZAT –EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

9. Előterjesztés muzeális közlekedéstörténeti műszaki emlék kiállítási célú átvételéről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

  

10. Előterjesztés a Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

11. Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola alapítványának támogatásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő a 8  – 11.  pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 8 – 11.  pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

12. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

(HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

 

13. Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

14. Előterjesztés az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában lévő tartóoszlopokon elhelyezett 

térfigyelő kamerák bérleti szerződésével kapcsolatos döntésről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

15. Előterjesztés a hatvani 4130 helyrajzi számú ingatlan kisajátításához szükséges pénzügyi 

fedezet utólagos jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Óvodásokért Alapítvány 

részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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17. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Brunszvik Kisded Alapítvány részére 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

18. Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó pótmunkáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

19. Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás utólagos 

jóváhagyásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

20. Előterjesztés kóbor ebek tartásával kapcsolatos döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

21. Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti gépkocsitároló bérbeadásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

22. Előterjesztés a BUDASZER Kft. által létesítendő ivóvíz- és szennyvíz vezeték 

önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

23. Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos döntésről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

24. Előterjesztés „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázat benyújtásáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő a 12  – 24. pontig: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 12  – 24. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

  

25. Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 2018. évi pályázatról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

26. Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

27. Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda alapítványa által benyújtott pályázathoz 

szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírásának utólagos jóváhagyásáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

Előterjesztő a 25 – 27. pontig: Horváth Richárd polgármester  

Előadó  a 25  – 27. pontig: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

28. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő növénytelepítésekről 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő:: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

Előadó: Gulyás Katalin városi főkertész    

 

29. Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

  

30. Előterjesztés muskátli osztással kapcsolatos döntésekről 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
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31. Előterjesztés földút karbantartási munkáiról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

32. Előterjesztés urnafal kialakításáról 

 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

33. Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

34. Előterjesztés a 2018. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésekről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

35. Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzéséről 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

36. Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői kerete 

egy részének felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

37. Előterjesztés Nádas Sándor önkormányzati képviselő járdafelújítási kerete egy részének 

felhasználásáról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

 

  Előterjesztő, előadó a 29 – 37. pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési  

     irodavezető 

 

38. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési jelentéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG)  

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőrzési vezető és Szép Éva belső 

ellenőr   

 

39. Előterjesztés a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos 

döntésekről 

(HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 

40. Előterjesztés az informatikai és hírközlési, valamint hő- és füstelvezető rendszer kialakítási 

munkáiról 

(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető   

 

41. Előterjesztés „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és 

programjainak támogatására” című pályázat benyújtásáról 

(HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

42. Előterjesztés a „Zöld Város” kialakítása tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé váló 

döntésekről 

(HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
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43. Előterjesztés „A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani 

Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” című 

pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(HATÁROZAT-EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 

 

44. Előterjesztés törött kandeláber cseréjéről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető   

 

45. Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer bővítéséről 
(HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
Előterjesztő és előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető   

 

46. Egyebek 
 

 

1. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hat 

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

229/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„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 a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

230/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 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 Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 

Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre szóló egyszerűsített éves 

beszámolóját 23.194 e Ft eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

231/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: Közétkeztetési, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 4.439 e Ft adózott eredményét elfogadja, 

és az adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

232/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató 

Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, 

Szepes Béla u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a 

GARANCIA Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 5100 Jászberény, 

Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: Beszteri Lászlóné ügyvezető; MKVK: 002004, a 

könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Beszteri Lászlóné [kamarai tagsági száma: 005734]) 

választja meg 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 

3:38. §-a alapján. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

233/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 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 Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320 , székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító 

okirat és a  cégadat változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

234/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„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 u. 2.) alapítója 

és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2017. gazdasági évre kiírt 

célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre kifizethető 

célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában határozza meg. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

2. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-

végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 

eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hat 

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

235/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 

eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 

2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja. 
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Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

236/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 

eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 

Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre szóló egyszerűsített éves 

beszámolóját 98.343 eFt eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

237/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 

eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 6.045 e Ft adózás utáni eredményét 

elfogadja, az adózás utáni eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

238/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 

eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a GABOL Audit 

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg.száma: 10-09-033250; 

adószáma: 23980989-2-10; székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; képviseli: Oláh Gábor 

ügyvezető; MKVK: 004062; a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor [Kamarai 

nyilvántartási száma: MKVK 000081;Anyja neve: Ács Gizella; Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 

10.]) választja meg 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a 

Ptk. 3:38. §-a alapján akként, hogy a díjazását 350.000,-Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg. 
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Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

239/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 

eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító 

okirat és a  cégadat változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

240/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi 

feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni 

eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat 

módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 

Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2017. gazdasági 

évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre 

kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában határozza meg. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

3. napirendi pont 

Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. 

félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat 

kiértékeléséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

A tegnapi ülésen megdicsértem minden cégünket, hogy jól gazdálkodtak. 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

hat határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

241/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

242/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a 

Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi közhasznúsági 

mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 24.729 e Ft eszköz-forrás egyező 

főösszeggel elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere 

 

243/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 1.762 e Ft adózás utáni eredményét 

elfogadja, és az adózott eredmény teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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244/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a GARANCIA Könyvvizsgáló 

Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1.; képviseli: 

Beszteri Lászlóné ügyvezető; MKVK: 002004, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: 

Beszteri Lászlóné [kamarai tagsági száma: 005734]) választja meg 2018. június 1. napjától 2021. 

május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a alapján. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

245/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító 

okirat és a  cégadat változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

246/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 

közhasznúsági mellékletéről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, könyvvizsgáló 

megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 

alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság ügyvezetője vonatkozásában a 2017. gazdasági 

évre kiírt célprémium feladat értékelését elfogadja és az ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre 

kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában határozza meg. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 



129 

 

4. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és 

adózás utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának 

megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat 

kiértékeléséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen Elnök úr! Tisztelt Bizottság! Nekem egyetlen kérdésem lenne a Beruházó Kft.-

vel kapcsolatosan. Jelenleg hány fővel zajlik a képzési központban a képzés a két évfolyamon? 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Úgy tudom, hogy évfolyamonként 12-15 fővel lehet számolni. Két tagozat van és a második évnél 

tartunk. 60-80 fő között az előkészítő tanfolyamokkal együtt. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Elterjedt olyan szóbeszéd, hogy nem ad ez a képzés rendes diplomát. 

 

Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 

Ezt már többször hangsúlyoztuk, fent van a honlapon is, valamint az egyetemek is fontosnak tartják 

az erről való tájékoztatást, hogy ez a képzés ugyanolyan diplomát ad, mintha Budapestre járnának a 

diákok. Fontod, hogy ez így kerüljön be a köztudatba. 

 

Bagyinszki Gyula ügyvezető 

Köszöntöm a bizottság tagjait és a vendégeket! 

Ezt tudjuk erősíteni a hírlapon megjelenő cikkekel, ha szükséges, a hírfolyamba fel tudjuk tenni és 

egy szélesebb közönséghez is el tudjuk juttatni. 

Az évnyitókon ez elhangzik minden alkalommal, de az abból készült beszámolóban nem feltétlenül 

kellően hangsúlyos. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Én ott vagyok az évnyitón, tehát én ezzel tisztában vagyok, de több helyről hallottam, hogy az a 

szóbeszéd járja, hogy a Bosch-nak van egy továbbképzése itt. 

Megköszönném, ha szélesebb körben is tudatosítanánk, hogy ez a képzés egyenértékű diplomát ad a 

budapesti képzéssel. 

 

dr. Borbás Zsuzsanna ügyvezető 

A Hatvani Hírlapban elég sok cikk megjelent már az Oktatási Központról, van saját honlapja és 

facebook oldala, és ez mindenhol közzétételre kerül.  

A környékbeli középiskolákat is felkeressük a felvételi időszak előtt és népszerűsítjük a képzéseket. 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

hat határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

247/2018. (IV. 25.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító 
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okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló 

szöveges beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

248/2018. (IV. 25.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító 

okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond 

Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság 2017. évre szóló közhasznúsági mellékletét is tartalmazó egyszerűsített éves beszámolóját 

4.008.942 e  Ft eszköz-forrás egyező főösszeggel elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

249/2018. (IV. 25.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító 

okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a társaság 2017. évi 1.272 e Ft adózott eredményét elfogadja, és az adózott eredmény 

teljes összegét az eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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250/2018. (IV. 25.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító 

okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a társaság könyvvizsgálójának a B’ARTBOX Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek utca 47.; képviseli: Unger Zsuzsanna ügyvezető; 

MKVK: 002000, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló 

kamarai tagsági száma: 006058]) választja meg 2018. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig 

tartó határozott időtartamra a Ptk. 3:38. §-a alapján, és díjazását 400.000,-Ft + ÁFA / év összegben 

állapítja meg. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

251/2018. (IV. 25.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító 

okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 

tulajdonosa a társaság alapító okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és 

felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a  cégadat 

változási eljáráshoz szükséges okirat aláírására. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

252/2018. (IV. 25.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási 

tevékenységéről, számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági mellékletéről és adózás 

utáni eredményének felhasználásáról, a társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról, és az alapító 

okirat módosításáról, továbbá célprémium feladat kiértékeléséről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
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tulajdonosa a társaság volt ügyvezetője, Nagy Ferenc vonatkozásában a 2017. gazdasági évre kiírt 

célprémium feladat értékelését elfogadja és a volt ügyvezető részére a 2017. gazdasági évre 

kifizethető célprémium összegét az éves bruttó bér 20%-ában határozza meg. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

5. napirendi pont 

Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 

törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 

határozati javaslatról. 

  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

253/2018. (IV. 25.) 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 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 

számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 

székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Széchenyi 

Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2017. II. félévi feladat-végrehajtásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

254/2018. (IV. 25.) 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 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 

számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 

székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 

2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évre szóló egyszerűsített éves 

beszámolóját és kiegészítő mellékletét 4.367 e Ft eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 
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255/2018. (IV. 25.) 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 

Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, 

számviteli törvény szerinti beszámolójáról és adózás utáni eredményének felhasználásáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 

székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 2017. évi 

508 e Ft adózás utáni eredményét elfogadja, és az adózott eredmény teljes összegét az 

eredménytartalékba helyezi. 

 

Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

6. napirendi pont 

Előterjesztés fiatalok helyi életkezdésének támogatásának megállapításáról 

(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: 

 

256/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdésének támogatásának megállapításáról szóló 

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

 

„Határozati javaslat: 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról 

szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a alapján 

 

Bedő Benett, Hegyi Nóra, Fehér Dorka Sára, Dóka-Benyovszky Amin, Tóth Vilmos, 

Kolozsvári Kloé, Tácsik Ajna és Hamernyik Ágnes gyermekeket 40.000,- Ft egyszeri 

önálló életkezdési támogatásban részesíti, melyet 18. életévének betöltése napjától vehet 

igénybe. 
 

2. A képviselő-testület a fenti kérelmezők számára összesen 320.000,- Ft – azaz 

háromszázhúszezer forint – támogatást biztosít Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/b. mellékletében, a 

szociális feladatokban szereplő „Fiatalok helyi életkezdési támogatása” előirányzat terhére. 
 

 Határidő: 30 nap (a támogatás utalása a határozathozataltól számítva) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 
 

 

7. napirendi pont 

Beszámoló az önkormányzat 2017. évi adóztatási tevékenységéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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: 

 

257/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót, 

és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

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

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

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

2017. évi helyi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 26. 

Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője” 

 

 

8. napirendi pont 

Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2017. 

évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A Média Kft.-vel kapcsolatosan lenne véleményem. A zárszámadás előterjesztésének 10. oldaláról 

idéznék: „A Kft. e tevékenysége keretében köteles a lakosságot sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, 

tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni. A Kft. részére, a 2017. évi feladatok ellátására, az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséből 205.890 e Ft került átutalásra.” 

Ezzel nincs is semmi gond, ez közpénz.  

Azt gondolom, akkor vagyunk tárgyilagosak és kiegyensúlyozottak, ha a városban a közszereplők 

tekintetében mindenki meg van szólítva, mindenki megjelenhet a véleményével, akár az újságban, 

akár a televízióban. 

Hiányolom ezt a részt, mert nem csak kormánypárti képviselők vannak, hanem vannak már 

képviselők is, más képviselők is meg tudnak szólalni közügyekben, természetes nem 

magánügyekben. 

A közpénz mindenki pénze, az adófizetők pénze. Ha jól működik egy Média Kft., azt gondolom, 

akkor vagyunk tárgyilagosak és kiegyensúlyozottak, ha más is megszólalhat, a médiában. 

2010 óta én talán egyszer jelentem meg, de hangsúlyozom, nem rólam van szó, vannak itt mások is. 

Több választáson is túl vagyunk már, és nézünk is következők elé, akár az Európa Parlementire, 

akár az önkormányzatira gondolok. 

Azt gondolom akkor vagyok tárgyilagosak és kiegyensúlyozottak, ha mindenki megszólalhat ebben 

a médiában, hiszen ez mindenki pénze.  

Különösen a körzetekben megválasztott képviselők tudnának beszélni, akár a fejlesztésekről, akár a 

hiányosságokról. De azok is akik bejutnak listáról, hiszen bennünket is ugyanúgy megkeresnek, 

hiszen mi is képviselünk valakiket. 

 

Bagyinszki Gyula ügyvezető 

Természetesen erre van lehetőség, a nyitottság a részünkről megvan arra, hogy bárki 

megjelenhessen. 

A konstrukció úgy működik, hogy különböző témaköröket feldolgozunk és megpróbáljuk a 

témához kapcsolódóan a számunkra elérhető vendégeket megkeresni. 

Politikai tartalmú műsorokat is gyártunk, van olyan Kommentár magazinunk, ahol lehetőség van a 

megszólalásra. Kidolgozzuk a témát és bevesszük a forgatási rendbe. Ennek nincs akadálya. 



135 

 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

A zárszámadással kapcsolatosan kérném még vissza a szót.  

Útfelújítások, útépítések tervezett ráfordítása 100 millió 891 ezer Ft. Ebből megvalósult 61 millió 

495 ezer Ft. Mi ennek az oka? 

 

Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

Tisztelt Bizottság! Az útfelújítások menete ősszel kezdődött és a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2018-

ra. Az útfelújítások maradványa a 2018. évi költségvetésbe beépítésre is került. 

Azoknak az utaknak a felújítása megtörtént, amelyeket 2017-ben a képviselő-testület jóvá hagyott, és 

pénzügyi teljesítés 2018-ban megtörtént. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Gyalogátkelőhely áthelyezése a Kossuth téren 1millió 245 ezer Ft. Nincs elköltve december 31-ével. 

Mi a helyzet ezzel? 

 

Bánkutiné Katona Mária irodavezető 

Ezek a feladatok mind kötelezettségként átjöttek a 2018-as évre. 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Ott tarunk, hogy a NIF-től és a Közútkezelőtől hozzájárulást kérünk a tervekre. NIF beruházásban 

valósult meg a 3-as út felújítása, és a változáshoz kell az ő hozzájárulásuk. Még nem kaptuk meg, de 

remélhetőleg a nyár folyamán megtörténik. Másoktól is függ, nemcsak tőlünk. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Nagyon nagy szükség lenne lakásokra Hatvanban. Talán nem kellene már több lakást értékesítenünk, 

még ha nagyon nehéz is a felújításuk. Ha eladjuk, akkor az önkormányzati vagyon lesz a kevesebb. 

megnéztem, 6,32 %-kal csökken a város vagyoni helyzete. Tudom, hogy van amortizáció, de azt 

mondja a szakirodalom, hogy akkor van egyensúly, ha picivel több a fejlesztés, mint az amortizáció. 

Erre oda kellene figyelni, mert sok fiatal keres Hatvanban lakást és az albérlet díjak nagyon 

elszabadultak. Ezt át kellene gondolnunk, hogy érdemesebb lenne beruházni. 

A zárszámadásban még nem láttam, hogy mekkora terhet fog jelenteni a városnak a 

Városgazdálkodási Zrt. ügye? 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Köszönöm szépen a szót!  

A végelszámolás fázisában van jelenleg a Zrt.-nek a státusza. Már volt egy zárómérleg, úgy néz ki 

hogy a meglévő vagyon, a bevételek a kötelezettségeket nem fogja fedezni. A kórházzal való 

elszámolás kapcsán volt egy II. fokon jogerős ítélet, ami alapján a 170 milliós követelés nem 

teljesült. Itt van egy jó hírünk. A múlt héten a Kúria befogadta felülvizsgálati kérelmet, tehát 

érdemben fog foglalkozni ezzel az elszámolási vitával. 

A cégjog szabályai szerint a tulajdonosnak a felelőssége a Kft. tekintetében a vagyoni hozzájárulás 

mértékéig terjed. Egy felszámolási helyzet alakul ki, a legrosszabb forgatókönyv szerint, és az 

önkormányzat tulajdonosi felelőssége csak a vagyoni hozzájárulás mértékéig terjed. 50 millió Ft. 

Plusz kötelezettségként nem jelentkezik, hanem ez amennyivel az önkormányzat a Kft.-ben benne 

van üzletrésszel, ezt az üzletrészt fogja érinteni. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

A Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke vagyok. a bizottsági ülések alkalmával rendszeresen 

tárgyaljuk az igényeket. 

Ezek a lakások abszolút gazdaságtalanok. Belefordítunk 10 millió forintot és éves 20 ezer forintos 

bérleti díjért kiszámolható, mikor fog megtérülni 10 millió forint. 

lelakják és 10 évenként ismét felújításra szorulnak ezek az ingatlanok. 

Azokat adjuk el, amelyekkel jelen pillanatban költségünk van, mert őriztetni kell, füvet lenyírni, 

melyek folyamatos költségek. A társasházaknál a hozzájárulásokat a tulajdonosi részben ki kell 
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fizetni, tehát csak viszik a pénzt, és soha nem lesz annyi pénzünk, hogy megfelelő mértékben fel 

tudjuk újítani. 

Az eladásból származó bevételt nem feléli a város, hanem meg tudunk csinálni olyan 

balesetveszélyes felújításokat, amikor az ablaktábla már szinte kiesik, mert az ablak alja a lecsorgó 

víz miatt az évek alatt már szétrohadt. 

Ez az összeg egy alapot képez, amelyből fel tudunk újítani olyan lakásokat, amelyeket újra ki tudunk 

adni. 

Azokra a lakásokra csak azért költeni, hogy a város vagyonában meglegyen és semmi haszna nincs, 

azokat inkább adjuk el és azt visszaforgatni olyan elújításokba, amely pénzt hozhat a városnak. 

Korábban jeleztem, hogy meg kellene emelni a bérleti díjakt, mert a pici alapú díjak már igencsak 

megugrottak. Véleményem szerint egy minimális emelésre szükség lenne, de jelen pillanatban erről 

még nem született döntés. 

Kiegészítésként mondanám el, hogy 30-40 db igény érkezik havonta. sajnos nem tudunk ennyi 

igényt kielégíteni, és az önkormányzatnak ez nem is feladata, hogy a lakhatást biztosítsa. 

 

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

két határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással, nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

258/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint 

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi gazdálkodásról és 

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

elfogadja. 

 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

259/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, valamint 

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót és a 

mellékelt rendelettervezetet elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

9. napirendi pont 

Előterjesztés muzeális közlekedéstörténeti műszaki emlék kiállítási célú átvételéről 

(Előterjesztő 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: 

 

260/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a muzeális közlekedéstörténeti műszaki emlék kiállítási célú átvételéről 

szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 411-264 pályaszámú muzeális 

közlekedéstörténeti műszaki emléknek nyilvánított gőzmozdony tulajdonosával, a MÁV Magyar 

Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60; cégjegyzékszáma: 

01-10-042272; képviseli: Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes és 

Dudás Zoltán vagyonkezelési és gazdálkodási igazgató) a határozat mellékletét képező 

haszonkölcsönzési szerződést köt. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 

hogy a szerződést aláírja, valamint a gőzmozdony Hatvan, Népkertben történő szállításához és 

elhelyezéséhez a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. felé a szükséges jognyilatkozatot megtegye.  

 

Határidő: 2018. május 15. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási iroda útján”  

 

 

10. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan Mészáros Lázár Úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány támogatásáról 

(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: 

 

261/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda Gyermekeiért Alapítvány 

támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Mészáros Lázár úti Óvoda 

Gyermekeiért Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros L. út 49-51.) részére 76.200,- Ft, azaz 

Hetvenhatezer-kettőszáz forint támogatást nyújt. A fenti összeg Hatvan Város 2018. évi 

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben a „Polgármesteri keret” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. május 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.”  

 

 

11. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Szent István Általános Iskola alapítványának támogatásáról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

262/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Szent István Általános Iskola alapítványának támogatásáról 

szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Alapítvány a hatvani I. István Általános 

Iskola támogatására” elnevezésű alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) részére 

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt. A fenti összeg Hatvan Város 

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a 

„Polgármesteri keret” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. május 31. (a támogatási szerződés megkötésére)     

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján.”  

 

 

12. napirendi pont 

Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 

rendelet 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: 

 

263/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és a mellékelt rendelettervezetet 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek. 

 

13. napirendi pont 

Előterjesztés az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről 

(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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

264/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzati fenntartású 

intézmények 2018. évi intézményfelújítási, tervszerű és időszerű karbantartási keretének 

felosztásáról szóló 171/2018. (II.22.) számú határozatát a mellékelt táblázat szerinti 

költségfelosztással. 

 

Határidő: 2018. december 31. (feladatok végrehajtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 
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265/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvani 

Gesztenyéskert Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 10.) épülete tetőhéjazatának felújítási 

munkáinak elvégzésével a Quercus Hungary Zrt.-t (székhely: 1054 Budapest, Báthory u. 5. II/1.) 

bízza meg bruttó 3.039.711,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. május 7. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

266/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Mészáros 

Lázár u. 6-8. szám alatt található Liszt Ferenc Művelődési Ház fűtési rendszerének felújításához 

kapcsolódó épületgépészeti engedélyezési és kiviteli tervezési munka elkészítésével Smid László 

egyéni vállalkozót (székhely: 3200 Gyöngyös, Táncsics u. 3/1.) bízza meg bruttó 266.700,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. május 7. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

267/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az intézményfelújítási, valamint tervszerű és időszerű karbantartási 

feladattervvel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Mészáros 

Lázár u. 6-8. szám alatt található Liszt Ferenc Művelődési Ház épületvillamossági rendszerének 

teljes felújításához kapcsolódó épületvillamossági kiviteli tervezési munka elkészítésével a 

DOVILLTERV Kft.-t (székhely: 3200 Gyöngyös, Szent Gellért u. 2.) bízza meg bruttó 787.400,- Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a 2018. évi intézményfelújítás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: 2018. május 7. (szerződéskötésre) 

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

Előterjesztés az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában lévő tartóoszlopokon elhelyezett 

térfigyelő kamerák bérleti szerződésével 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: 

 

268/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonában lévő tartóoszlopokon elhelyezett 

térfigyelő kamerák bérleti szerződésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel (székhely: 3525 

Miskolc, Dózsa György u. 13.) megkötött erősáramú hálózat tartószerkezetének idegen tulajdonú 

eszköz elhelyezésére történő felhasználására vonatkozó bérleti szerződés 1. számú mellékletét a 

határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 

bérleti szerződés 1. számú mellékletének aláírására. 

 

Határidő: 2018. május 15. (aláírásra) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

15. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 4130 helyrajzi számú ingatlan kisajátításához szükséges pénzügyi 

fedezet 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: 

 

269/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 4130 helyrajzi számú ingatlan kisajátításához szükséges pénzügyi 

fedezet utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 4130 helyrajzi számú ingatlan 

kisajátítási kártalanításához szükséges pénzügyi fedezet többlet költségét 580.000,- Ft összegben, 

valamint az ingatlan kisajátítási kártalanításához szükséges igazságügyi szakértői vélemény 

elkészítésének a pénzügyi fedezetét 114.030,- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 

23.) önkormányzati rendeletében a „Temető melletti ingatlan kisajátítása” költséghely terhére 

biztosítja. 
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Határidő: 2018. április 27. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján” 

 

 

16. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Óvodásokért Alapítvány 

részére 

(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: 

 

270/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Hatvani Óvodásokért Alapítvány 

részére című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hatvani 

Óvodásokért Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) részére a Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2599 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Bajcsy-

Zsilinszky út 10. szám alatti óvoda területén fejlesztő mászó fal telepítéséhez, azzal a kikötéssel, 

hogy az óvoda köteles a fejlesztő mászó fal telepítése során a szakmai, munka- és balesetvédelmi 

szabályokat maradéktalanul betartani. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 

 

Határidő: 2018. május 10. (kérelmező értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

17. napirendi pont 

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Brunszvik Kisded Alapítvány részére 

(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 két határozatot hozta: 

 

271/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Brunszvik Kisded Alapítvány 

részére című előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Brunszvik 

Kisded Alapítvány (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.) részére a Hatvan Város 

Önkormányzata tulajdonában álló hatvani 2760/2 helyrajzi számú, természetben Hatvan, Balassi 

Bálint út 44. szám alatti óvoda területén 25 m2 nagyságú terület térkővel történő burkolásához a 
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szabadtéri színpad körül, valamint a műfüves pályához vezető útszakaszon, továbbá „Flintstone” 

autó, fa vonat és vagonok, rugós hinta, fészekhinta, mászó torony, fa ülőke játszóeszközök 

telepítéséhez, cseréjéhez, KRESZ táblák javításához, azzal a kikötéssel, hogy a munkavégzés során 

a szakmai, munka- és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul be kell tartani. 

A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól. 

 

Határidő: 2018. május 10. (kérelmező értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

18. napirendi pont 

Előterjesztés a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó pótmunkáról 

(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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

272/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a temető támfal II. ütemének stabilizálási munkáihoz kapcsolódó 

pótmunkáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani városi temető támfal II. ütem 

stabilizálásának kivitelezési munkáihoz kapcsolódó többlet felvonulási költséget, mint pótmunka 

költséget a TÓ-NETT Kft. (székhely: 3271 Visonta, Vadvirág u. 25.) részére 2.500 euró + áfa, azaz 

kb. 987.425,- Ft (a kifizetéskor aktuális MNB középárfolyamnak megfelelő) összegben megtéríti. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletében az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a többlet felvonulási 

költségek megtérítése érdekében járjon el a hatvani 4130 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával szemben, a 

szükséges intézkedéseket, eljárási cselekményeket végezze el. 

 

Határidő: 2018. május 2. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

19. napirendi pont 

Előterjesztés a személyszállítással kapcsolatos megállapodás 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

273/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás utólagos 

jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere 

és Hatvan Város Önkormányzata között létrejött helyi személyszállítási közszolgáltatások 

regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó megállapodást 

utólagosan a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

20. napirendi pont 

Előterjesztés kóbor ebek tartásával kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a három 

határozati javaslatról 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

274/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a kóborebek tartásával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Galga H&H Kft.-vel (székhely: 

2193 Galgahévíz, Fő út 84.) megkötött megbízási keretszerződését módosítja olyan módon, hogy a 

keretösszeg bruttó 726.200,- Ft-ra módosítja. 

A 168/2018. (II. 22.) számú képviselő-testületi határozat alapján biztosított bruttó 500.000,- 

Forinton felüli bruttó 226.200,- Ft többletköltség fedezete Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2018. évi 

városüzemeltetési feladatai között az állategészségügyi feladatok költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (módosított szerződés megkötésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

275/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a kóborebek tartásával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 250/2018. (III. 29.) számú 

határozatát olyan módon, hogy a „2018. április 15-ei” szövegrész helyébe a „2018. április 18-ai” 

szövegrész lép. 

 

Határidő: 2018. április 30. (a módosítás átvezetésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

276/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a kóborebek tartásával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 251/2018. (III. 29.) számú 

határozatát olyan módon, hogy a „2018. április 1.” szövegrész helyébe a „2018. április 16.” 

szövegrész lép. 

 

Határidő: 2018. április 30. (a módosítás átvezetésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

21. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti gépkocsitároló bérbeadásáról  

(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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

277/2018. (IV. 25.) 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   

Városfejlesztési Bizottság” alcím alatti 13b. pontja szerinti átruházott hatáskörében eljárva a 3000 

Hatvan, Hatvanas u. 7. szám alatti ingatlanon lévő 15 m2 alapterületű, hatvani 5235/6/B/48 hrsz.-ú 

nem lakás céljára szolgáló helyiséget, gépkocsi tárolót bérbe adja Bukovics Gyula Sándor 3000 

Hatvan, Hatvanas u. 5. 4/11. szám alatti lakos részére 2018. április 17-től öt év határozott     

időtartamra bruttó 17.000,- Ft /negyedév bérleti díjért az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben rögzített 

feltételekkel. 

 

Határidő: 2018. május 15. (a bérleti szerződés aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

22. napirendi pont 

Előterjesztés a BUDASZER Kft. által létesítendő ivóvíz- és szennyvíz vezeték önkormányzati 

tulajdonba vételével 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

278/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a BUDASZER Kft. által létesítendő ivóvíz- és szennyvíz vezeték 

önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a BUDASZER Kft. (székhelye: 1165 Budapest, 

Papír utca 48.) kérelmére nyilatkozza, hogy amennyiben a Hydrosystem Mérnöki Iroda Bt. 
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(székhely: 3231 Gyöngyössolymos, Dr. Nagy Gyula út 16.) által 22/2017 számú terv alapján a 

626,1 m hosszúságú ivóvízvezeték és 617,5 m hosszúságú szennyvízvezeték megvalósul, úgy 

szándékában áll a vezetékeket ingyenesen önkormányzati tulajdonba venni. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ivóvíz- és szennyvízvezeték 

önkormányzati tulajdonba vételéről szóló megállapodás aláírására azzal, hogy azt a megállapodás 

megkötését követően utólagos jóváhagyásra a képviselő-testület elé kell terjesztenie. 

 

Határidő: 2018. május 15. (kérelmező értesítésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

23. napirendi pont 

Előterjesztés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázattal 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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatot hozta: 

 

279/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” tárgyú pályázattal 

kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” 

tárgyú pályázati felhívásra pályázatot nyújt be a Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, 

Kossuth tér 24.) részére 175 db szék beszerzésére. A fejlesztés tervezett értéke bruttó 1.250.000,- Ft, 

amely összegből bruttó 400.000,- Ft önerő Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről 

szóló 6/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében lévő „Közművelődési intézmények 

pályázati önrész” költséghelyen rendelkezésre áll. A megpályázni kívánt támogatás összege 

850.000,- Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 

szükséges nyilatkozatok aláírására. 

 

Határidő: 2018. április 29. (pályázat benyújtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

24. napirendi pont 

Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázat benyújtásáról 

(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, tartózkodás és nem 

szavazat nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

280/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 
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pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás”c.” alcél, belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

című pályázati felhívásra a Bajcsy-Zsilinszky út Teleki út és Mátyás király utca közötti 

szakaszának, a Teleki út Bajcsy-Zsilinszky út és Jókai utca közötti szakaszának, valamint a 

Thököly utca Teleki úttal való csatlakozási öböl részének felújítására vonatkozóan. A pályázat 

becsült összköltsége bruttó 66.168.016,- Ft. Az igényelt támogatási összeg 30.000.000,- Ft. A 

pályázat benyújtásához 36.168.016,- Ft pályázati önerő szükséges.  

A pályázati önrész Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között az útfelújítások költséghelyen 

rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat 

benyújtására és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2018. május 2. (pályázat benyújtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere” 

 

 

25. napirendi pont 

Előterjesztés a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 2018. évi pályázatról 

(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: 

 

281/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a muzeális intézmények szakmai támogatásáról szóló 2018. évi pályázatról 

szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi „Muzeális intézmények szakmai 

támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” tárgyú felhívás b) alcéljára pályázatot nyújt be, 

amelynek célja az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely:3000 Hatvan, Kossuth tér 

12.) 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 25. szám alatti raktárának felújítása. A fejlesztés értéke max. 

bruttó 4.000.000,- Ft. A támogatás intenzitása 100 %. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 

város polgármesterét a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: 2018. május 9. (pályázat benyújtása) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

26. napirendi pont 

Előterjesztés az „Arany János utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról 

(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: 

 

282/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az „Arany János utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

megindításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete "Arany János utca felújítása" elnevezésű 

közbeszerzési eljárást indít nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás keretében. 

A beszerzés becsült értéke nettó 48.073.000.-Ft. 

A szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrás 30.000.000.-Ft összegig pályázati forrásból 

biztosított, az ezen felüli 31.052.710.-Ft összeg önerő formájában Hatvan Város Önkormányzata 

2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendeletben a felhalmozási 

kiadások között az úfelújítások, útépítések költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az "Arany János utca felújítása" elnevezésű, 

nettó 48.073.000.-Ft becsült értékű, nemzeti eljárásrend szerinti, hirdetmény nélküli eljárás 

keretében lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően bíráló bizottságot választ. A 

bíráló bizottság a 227/2018. (III. 29.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott 

közbeszerzési szabályzat alapján köteles eljárni. 

A bíráló bizottság a következő személyekből áll: 

1.) Bánkutiné Katona Mária, gazdálkodási irodavezető, a Bíráló Bizottság elnöke; 

2.) Baranyi Lajosné, műszaki-koordinációs és beruházási osztályvezető; 

3.) Kötél Gábor, pályázati ügyintéző; 

4.) Selmeczi Attila, közbeszerzési ügyintéző. 

 

Határidő: 2018. május 15. (az eljárást megindító felhívás megküldésére) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

27. napirendi pont 

Előterjesztés a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda alapítványa által benyújtott pályázathoz 

szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírásának 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: 

 

283/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a képviselő-testület, valamint szervei 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda alapítványa által benyújtott pályázathoz 

szükséges hozzájáruló nyilatkozat aláírásának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (3000 

Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.) és telephelye, a Hatvani Mesevilág Óvoda (3000 Hatvan, Bajcsy-

Zsilinszky út 13.) fenntartója és az ingatlanok tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a Hatvani 

Óvodásokért Alapítványnak a TESCO-GLOBAL Zrt.  „Ön választ, mi segítünk” című pályázati 
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felhívására benyújtott pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat polgármester által 

történt aláírását. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

28. napirendi pont 

Előterjesztés önkormányzati tulajdonú közterületeken történő növénytelepítésekről 

(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: 

 

284/2018. (IV. 25.) 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 Kónya András, 

3000 Hatvan, Iparos u. 17. szám alatti lakos kérelmét elbírálva ahhoz, hogy a Hatvan Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló, hatvani 6019 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 

Hatvan, Iparos u. 17. számú ingatlan melletti területen a kérelmező 120 db fagyalt telepítsen saját 

költségén.  A telepítés során a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról 

szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. 

 

Határidő: 2018. május 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 

 

285/2018. (IV. 25.) 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 Visnyei Miklós, 

3000 Hatvan, Balassi B. út 37. szám alatti lakos kérelmét elbírálva ahhoz, hogy a Hatvan Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló, hatvani 2806/10 hrsz.-ú közterületen, természetben a 3000 

Hatvan, Balassi B. út 37. számú ingatlan előtti területen a kérelmező 3 db gömbkőrisfát telepítsen 

saját költségén.  A telepítés során a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek 

használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendeletben foglaltakat maradéktalanul be kell 

tartani. 

 

Határidő: 2018. május 10. (tulajdonosi hozzájárulás megadására) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 

 

 

29. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan város területét érintő forgalomtechnikai módosításokról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a két 

határozati javaslatról. 
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A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

286/2018. (IV. 25.) 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 forgalomtechnikai tükör kerüljön 

kihelyezésre a Hatvan, Majtényi utcába a Bezerédi utcai csomópontnál. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 

 

287/2018. (IV. 25.) 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 forgalomtechnikai tükör kerüljön 

kihelyezésre a Hatvan, Iskola utcába a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Iskola utcai   

bejáratával szemben. 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 

 

 

30. napirendi pont 

Előterjesztés muskátli osztással kapcsolatos döntésekről 

(Előterjesztő 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: 

 

288/2018. (IV. 25.) 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 muskátli osztás lebonyolításához szükséges 

eszközök (kordonok, sátor, alutruss híd) bérlésével a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) bízza meg, bruttó 768.350,- Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2018. évi városüzemeltetési feladatok között a város- 

és községgazdálkodás költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

31. napirendi pont 

Előterjesztés földút karbantartási munkáiról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
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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: 

 

289/2018. (IV. 25.) 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 Hatvan, Hatvany Irén utca 18-20. számú 

lakóépület előtti önkormányzati tulajdonú út rossz állapotú földutas szakaszának zúzottkővel 

történő javítási munkáinak az elvégzésével összesen 246 m2 nagyságú felületen a KAVICSÚT Kft.-t 

(székhely: 1144 Budapest, Csertő utca 6-8. 4.em. 111.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 437.388,-Ft összegben. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a városüzemeltetési kiadások között a „Város- és községgazdálkodás” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 

 

 

32. napirendi pont 

Előterjesztés 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: 

 

290/2018. (IV. 25.) 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 elhelyezésével Nagy Gábor Márton egyéni vállalkozót (székhely:   

2252 Tóalmás, Szőlő utca 19.) bízza meg bruttó 630.000,- Ft összegben (alanyi adómentes), mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletben „város- és községgazdálkodás” költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

33. napirendi pont 

Előterjesztés a közvilágítási hálózat fejlesztéséről 

(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: 

 

291/2018. (IV. 25.) 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 Hatvan, Batthyány utcában történő közvilágítás 

fejlesztési munkálatok elvégzésével (4 db lámpatest elhelyezése) Kovács Zoltán egyéni vállalkozót 

(3000 Hatvan, Gorkij utca 8.) bízza meg bruttó 863.600,- Ft összegben, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között a „Közvilágítás bővítése (2017.)” 

költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

34. napirendi pont 

Előterjesztés a 2018. évben megrendezendő lakossági veszélyes hulladékgyűjtésekről 

(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: 

 

292/2018. (IV. 25.) 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 városában a lakossági veszélyes 

hulladékgyűjtés lebonyolításával a Design Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (székhely: 

6000 Kecskemét, Ipar u. 6.) bízza meg, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt 

legfeljebb bruttó 2.900.000,- Ft keretösszegig történő felhasználással. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet 2/a. mellékletében a 2018. évi városüzemeltetési feladatok között a 2018. 

évi Környezetvédelmi Alap költséghelyen rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési 

Iroda útján 

 

 

35. napirendi pont 

Előterjesztés hulladékgyűjtő edények beszerzéséről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Az alábbi módosító indítvány kívánom tenni az előterjesztéshez: 

A határozati javaslatban szereplő „71 db” szövegrész helyébe a „59 db” szövegrész lépjen, valamint 

a „bruttó 2.254.250.- Ft” szövegrész helyébe „bruttó 1.873.250.- Ft” szövegrész lépjen, továbbá 

„Kondek Zsolt képviselői kerete terhére bruttó 444.500.- Ft” szövegrész helyébe „Kondek Zsolt 

képviselői kerete terhére bruttó 63.500.- Ft” szövegrész lépjen. 
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dr. Szikszai Márta jegyző 

Az eredeti határozati javaslatban 71 db hulladékgyűjtő edény, ehelyett 59-et rakunk be, és nem 19 

terheli Kondek Zsolt képviselői keretét, hanem csak 2 db. 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy - a módosító 

indítvány figyelembe vételével -, szavazzanak a határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

293/2018. (IV. 25.) 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 59 db egyedi gyártású hulladékgyűjtő edény 

beszerzésével a Ferrum-Trade Hungary Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Nagytelek utca 4.) bízza meg 

bruttó 1.873.250,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendeletben a „város- és községgazdálkodás” költséghelyen bruttó 984.250,- Ft 

rendelkezésre áll, valamint Horváth Richárd képviselői kerete terhére bruttó 158.750,- Ft, Lestyán 

Balázs képviselői kerete terhére bruttó 317.500,- Ft, Szinyei András képviselői kerete terhére bruttó 

95.250,- Ft, Tarsoly Imre képviselői kerete terhére bruttó 95.250,- Ft, Kondek Zsolt képviselői 

kerete terhére bruttó 63.500,- Ft, Nádas Sándor képviselői kerete terhére bruttó 158.750,- Ft összeg 

erejéig biztosított. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 

 

 

36. napirendi pont 

Előterjesztés Szinyei András önkormányzati képviselő járdafelújítási és képviselői 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: 

 

294/2018. (IV. 25.) 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 úgy dönt, hogy a Hegyalja út rossz állapotú 

betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 372,35 m2 felületen a KOROKNAI-ÉPÍTŐ Kft.-t 

(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 116.) bízza meg bruttó 4.096.126,-Ft összegben, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Szinyei András önkormányzati 

képviselő járdafelújítási kerete terhére 4.000.000,-Ft erejéig, illetve a városüzemeltetési kiadások 

között Szinyei András önkormányzati képviselő kerete terhére 96.126,-Ft erejéig rendelkezésre áll. 
 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 
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37. napirendi pont 

Előterjesztés Nádas Sándor 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: 

 

295/2018. (IV. 25.) 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 úgy dönt, hogy a Ratkó József utca, Zrínyi utca, 

és a Kisfaludy utca rossz állapotú betonjárdáinak a javítási munkáival összesen 207,4 m2 felületen a 

NORMA-BAU Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza meg bruttó 2.743.200,-Ft 

összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben a felhalmozási kiadások között Nádas Sándor önkormányzati képviselő 

járdafelújítási kerete terhére rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (megrendelésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 

 

 

38. napirendi pont 

Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési jelentéséről 

(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 határozatokat hozta: 

 

296/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi éves belső ellenőrzési 

jelentéséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által készített, a 2017. évi 

belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 

elfogadja. 

Határidő: 2018. április 30. 

Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján” 
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39. napirendi pont 

Előterjesztés a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos 

döntésekről 

(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: 

 

297/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos 

döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 124/2018.(II.22.) 

számú határozatát. 

 

Határidő: azonnal (átvezetésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján” 

 

298/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a hatvani 3825/3 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos 

döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-

testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3825/3 hrsz.-ú, természetben 3000 

Hatvan, Dembinszky és Klapka utca sarkán található 7405 m2  nagyságú  önkormányzati ingatlanra 

vonatkozó 2016. május 19. napján megkötött bérleti szerződést jelen határozat mellékletét képező 

módosító okirat szerint módosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 

szerződést módosító okirat aláírására.  

 

Határidő: 2018. május 1. (módosító okirat aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  

   Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője” 

 

 

40. napirendi pont 

Előterjesztés az informatikai és hírközlési, valamint hő- és füstelvezető rendszer kialakítási 

munkáiról 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

További 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: 
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299/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az informatikai és hírközlési, valamint hő- és füstelvezető rendszer 

kialakítási munkáiról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti 5331/24 

hrsz.-ú portaépület átalakítási és karbantartási munkáihoz kapcsolódó hő- és füstelvezető nyílászáró 

és rendszer kialakításával a Norma-Bau Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Gábor Áron utca 22.) bízza 

meg bruttó 2.160.016,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2018. május 3. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

300/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta az informatikai és hírközlési, valamint hő- és füstelvezető rendszer 

kialakítási munkáiról szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Radnóti tér 2/A. szám alatti 5331/24 

hrsz.-ú portaépület átalakítási és karbantartási munkáihoz kapcsolódó informatikai és hírközlési 

rendszer kialakításával Kurcsik Zsolt egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Bartók Béla utca 

8.) bízza meg bruttó 2.371.772,-Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőket.  

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.23.) 

önkormányzati rendeletben általános tartalékkeret költséghelyen rendelkezésre áll. 
 

Határidő: 2018. május 3. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

41. napirendi pont 

Előterjesztés „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és 

programjainak támogatására” című pályázat benyújtásáról  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Köszönöm szépen a szót. 

Nekem ezzel nincs gondom, ha azokat a rétegeket érintené meg, akik ezt kőkeményen használják. 

nem Tudom ki szokott járni a Pázsit utcában egy-egy lépcsőházban? Én elég gyakran. 

Elképesztő, hogy milyen állapotok uralkodnak egy-egy lépcsőházban. 

Bármennyire zárják a lakók, mégis valahogyan bejutnak ezek az emberek. De elmondható ez a 

Gódor Kálmán úti néhány épületre is. Elképesztő mit hagynak maguk után. Az öngyújtókat, a 

kábítószerpapírokat, és egyebeket. Időnként megjelennek a közterület-felügyelők, ritkán a rendőrök. 

Jó ez a pályázat, de kiket fogunk tudni ezzel elérni? Mert biztos, hogy nem őket. 

Mit tudunk tenni? Élhetetlen városrészek vannak emiatt a probléma miatt. Már többen megkerestek 

a Pázsit utcából a lakók, hogy este nem mernek kimenni a lakásból. 

Látni kellene. Elképesztő mi van ott. Le vannak terítve a reklám újságok, arra piszkítanak, 

szétdobálnak mindent. 
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Papp István bizottsági elnök 

Miért nem hívják a rendőröket? 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Mire odaérnek a rendőrök, eltűnnek. 

Nagyon szép ez a program. De hogyan tudjuk őket ebbe bevonni? 

Talán az átlag fiatalokat meg tudjuk ezzel szólítani és talán ki sem próbálja. 

Végig kell gondolni, hogy a városban olyan embereknek nincs nyugalma, akik már nagyon régen 

ott laknak. 

El fogom ezt mondani Rendőrkapitány úrnak is, de mit lehet tenni, hogy ezt kordában tudjuk 

tartani? 

A lakóközösség, ha kihívja a rendőröket és megtudják, hogy ki hívta ki a rendőröket, attól kezdve 

annak a lakónak nincs maradása. 

 

dr. Szikszai Márta jegyző 

Itt hatáskörök, jogkörök vannak. 

A közterület-felügyelő a lépcsőházban nem fog intézkedni, mert nem mehet be. A rendőrség csak 

akkor, ha valamilyen bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja áll fenn. 

Elég nagy a látencia is, amikor meg felderítésre kerülnek cselekmények, nincs meg az elkövető 

vagy nem bizonyítható. 

Arra gondoltam, hogy oldják meg a lakók valamiféle beléptetéssel. 

 

Palik Józsefné bizottsági tag 

Igen próbálják a lakóközösségek ajtócserékkel megoldani, de az a gond, hogy pont olyanokhoz 

járnak ezek a személyek, aki ott lakik, és az úgyis be fogja engedni. ez a nagy probléma. 

És más városrészekre is jellemző.  Például a Napsugár Óvoda környékén, ahol tavasztól őszig ez 

még nagyobb probléma. Talán most egy kicsit enyhébb a helyzet, hogy többet járőröztek arra a 

rendőrök. 

Én magam is nagyon sokat gondolkodom azon, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy 

nyugalmasabb legyen az ott lakók élete. 

 

Megérkezett Marján János bizottsági tag. 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Egy gondolatot tennék hozzá.  

Ez a testület, amikor megalakult, elfogadta a békés egymás mellett élésről szóló rendeletet. És ezt 

lehetne használni. Tehát, ha valaki egy lakóközösséggel nem fér össze, akkor annak 

jogkövetkezményei lehetnek. 

Illetve nagyon egyszerű technikák is jelenthetnek segítséget, például 1 db kamera elhelyezése. a 

bejárati ajtó figyelésére. nem nagy összegű beruházás. A négy szintre a négy kamerás rendszer kb. 

100.000 Ft. Több helyen, több lépcsőházban látni már biztonsági kamerát. Vagy élőerős őrzésre is 

lehetne szerződni céggel. 

Alkalmazni kellene azokat a lehetőségeket, amik vannak. 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

két határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

301/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 

biztosítására, és programjainak támogatására” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 
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„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 

működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására" című felhívásra 

pályázatot nyújt be, amelynek célja a hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai támogatása, 

programjainak megvalósítása. A fejlesztés értéke bruttó 1.500.000,- Ft. A támogatás intenzitása 

90%. A szükséges 150.000.-Ft önerő Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 

6/2018. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében lévő „Egyéb szakfeladatok” költséghelyen 

rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázathoz 

szükséges dokumentumok aláírására.  

 

Határidő: 2018. április 30. (pályázat benyújtása) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

302/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta „A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek 

biztosítására, és programjainak támogatására” című pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést, és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Hegymenet 

Klub Szenvedélybetegek és Fogyatékos Személyek Nappali Intézményével (3000 Hatvan, Csaba 

vezér út 6.) a „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és 

programjainak támogatására" című felhívásra benyújtandó pályázat előkészítéséhez és 

megvalósításához kapcsolódóan A pályázat célja a hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

szakmai támogatása, programjainak megvalósítása. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 

polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2018. április 30. (pályázat benyújtása) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

 

42. napirendi pont 

Előterjesztés a „Zöld Város” kialakítása tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé váló 

döntésekről 

 (Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Papp István bizottsági elnök 

Nem sikerült megakadályozni, hogy megnyerjük ezt a pályázatot. 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

két határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatokat hozta: 

 

303/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöld Város” kialakítása tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé 

váló döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 

azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat 

megvalósításához szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátására a PORGIR MÉRNÖKI 
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TANÁCSADÓ Kft.-t (székhely: 2890 Tata, Bláthy Ottó u. 21. II/9.) bízza meg, mint az 

önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 13.792.200.-Ft megbízási díjért. 

A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet a Támogatási szerződés 

aláírását követően pályázati forrásból teljes mértékben biztosítottá válik. 

 

Határidő: a Támogatási szerződés aláírását követően azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

304/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta a „Zöld Város” kialakítása tárgyú pályázattal összefüggésben szükségessé 

váló döntésekről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a 

Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00001 

azonosítószámú, „Zöldülő város – piac-, könyvtár- és térfejlesztés” elnevezésű pályázat 

megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítására a VMC Consulting Kft.-t 

(székhely: 1146 Budapest, Thököly u. 114/B félemelet 2.) bízza meg, mint az önkormányzat 

számára legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 10.160.000.-Ft megbízási díjért. 

A szerződés teljesítése esetén az ellenszolgáltatáshoz szükséges fedezet a Támogatási szerződés 

aláírását követően pályázati forrásból teljes mértékben biztosítottá válik. 

 

Határidő: a Támogatási szerződés aláírását követően azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

43. napirendi pont 

Előterjesztés „A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani 

Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” című 

pályázathoz kapcsolódó döntésről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

305/2018. (IV. 25.) számú Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési bizottsági határozat  

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 

Bizottsága megtárgyalta „A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani 

Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” című 

pályázathoz kapcsolódó döntésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 

ajánlja a Képviselő-testületnek: 

 

„Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00029 

azonosítószámú, „A Hatvani Napsugár Óvoda, a Hatvani Csicsergő Óvoda, a Hatvani 

Varázskapu Óvoda és a Hatvani Gesztenyéskert Óvoda energetikai korszerűsítése” című 

pályázathoz szükséges a kiviteli munkák teljes körű elvégzésével a Quercus Hungary Zrt.-t 

(székhely: 1054 Budapest, V. Báthory u. 5. II/1.) bízza meg, mint az önkormányzat számára 

legkedvezőbb ajánlattevőt bruttó 21.234.769,- Ft vállalkozási díjért. Pénzügyi forrás bruttó 

20.381.920,- Ft erejéig a pályázati támogatásból, bruttó 852.849,- Ft erejéig önerőként Hatvan 

Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.13.) önkormányzati rendeletében 

szereplő általános tartalék terhére biztosított. 
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Határidő: 2018. május 10. (szerződéskötésre) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján” 

 

 

44. napirendi pont 

Előterjesztés törött kandeláber cseréjéről 

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

306/2018. (IV. 25.) 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 Hatvan, Robert Bosch úton baleset 

következtében kitört kandeláber cseréjével Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (3000 Hatvan, Gorkij 

utca 8.) bízza meg bruttó 533.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 

ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 

 

 

45. napirendi pont 

Előterjesztés térfigyelő kamerarendszer bővítéséről  

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 

határozati javaslatról. 

 

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

307/2018. (IV. 25.) 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 Hatvan, Kossuth tér déli részén található 

játszótéren álló közvilágítási lámpaoszlopra térfigyelő kamera (Axis P5624-E MKZ II PTZ) és 

tartozékainak felszerelésével valamint a térfigyelő kamerarendszer bővítésével a Global-Line 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 62.) bízza meg bruttó 

2.203.069,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb ajánlattevőt. 

Pénzügyi forrás a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet 2/a. számú mellékletében a „Város- és községgazdálkodás” költséghelyen 

rendelkezésre áll. 

 

Határidő: azonnal (szerződéskötésre) 

Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke a Műszaki és Városfejlesztési  

Iroda útján 
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46. napirendi pont 

Egyebek 

 

Kondek Zsolt bizottsági elnökhelyettes 

Ezt a kandelábert általában eltalálják. nem lehetne szólni a közútkezelőnek, hogy egy szalagkorlátot 

tegyen oda? 

 

Schósz Gabriella irodavezető 

Ez a mi utunk. 

 

Mivel további hozzászólás, észrevétel nem volt, a bizottság elnöke megköszönte a jelenlévők 

részvételét és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nyílt ülését 9 óra 50 perckor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 Kondek Zsolt  Papp István 

 Pénzügyi, Gazdasági és  Pénzügyi, Gazdasági és 

   Városfejlesztési bizottság elnök-helyettese  Városfejlesztési bizottság elnöke 


